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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

aqui apresentados, desenvolvido pela ÁGUASPURAS por força contratual em favor da CBL 

– CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., tem por objetivo disponibilizar como 

instrumento norteador de gestão ambiental, os esclarecimentos às Entidades Gestoras do 

Estado do Paraná, em especial ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a habilitação técnica 

mínima necessária, visto a eminência à implantação do Complexo Logístico Intermodal da 

CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., composto de Terminal de Granéis 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem para caminhões e dois (02) Dutos Viários, com 

a operação de movimentação de granéis líquidos e de Duto Viário para produtos (etanol, 

biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes), não realizado por 

transportador retalhista (T.R.R), sito no Município de Paranaguá – Estado do Paraná. 

 

O presente Compêndio Técnico requesta em validar a prerrogativa legal frente a essa 

prestigiosa Entidade e aos Pares subseqüentemente investidos ao contexto, no que tange a 

elucidar e capacitar o Rito Processual de Licenciamento Ambiental (descrito no item 1.1) ora 

em voga, em especial ao pedido de Licença Prévia (LP) – Protocolo nº 11.744.467-8 

coadjuvado pelo Termo de Referência Ofício nº 041/2013/IAP – DIRAM/DLE de 28 de 

janeiro do corrente. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA & o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA se 

constituem, por determinação da autoridade competente, como instrumento técnico para a 

avaliação em vista da “previsibilidade” dos eventuais impactos ambientais decorrente para as 

futuras atividades, a serem desenvolvidas em Empresas e/ou Empreendimentos de grande 

magnitude, sejam em níveis sociais, econômicos, urbanísticos, habitacionais, infraestrutura e 

ambientais por conseguinte e pela contrapartida dos estados de restrição e/ou diretrizes as 

quais recomenda. 

 

Dessa maneira, considerando os parâmetros definidos por Normas e Leis vigentes e o caráter 

decisivo sobre as ações administrativas voltadas ao Licenciamento Ambiental, tal Arcabouço 

Técnico é uma das peças técnicas de indução de viabilidade ambiental e operacional para 

implantação deste novo Empreendimento sob a égide da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A. 

 

Dessa forma, o desenvolvimento dos trabalhos tiveram como “Marco Regulatório” a 

avaliação sistêmica dos valores urbanos, socioeconômicos e ambientais da implantação do 

novo Complexo Logístico Intermodal - leia-se movimentação de Granéis Líquidos e 

Distribuição de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (gasolina, óleo diesel, etanol e 

biodiesel) -, visando o seu ordenamento técnico no sistema setorial em obediência aos padrões 

de controle, qualidade e desempenho ambiental, riscos de poluição acidental e da eficiência 

das respectivas medidas de gestão, corretivas, compensatórias, mitigadoras e/ou preventivas. 
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Durante o trabalho, que ocorreram no período de janeiro a julho do corrente ano, foram 

observadas as seguintes etapas:  

 

1. Trabalho de campo; 

2. Ordenação e análise dos dados coletados; 

3. Elaboração e apresentação do relatório;  

4. Cronograma de Implantação do Terminal de Granéis Líquidos de Armazenamento e 

Distribuição de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis; 

5. Modelagem de Gestão (operacional, geológica e ambiental); 

6. Influências diretas e indiretas (infraestruturas: viária, tráfego, esgoto, luz, água, 

arredores entre outros); e 

7. Programas de Monitoramento. 

 

Nota Explicativa 
(1)

: por questões de nomenclatura e técnica o Empreendimento estará 

nominado nesse Estudo e outras peças que o compõe como “Complexo Logístico Intermodal, 

onde engloba os seguintes elementos: Terminal de Granel Líquidos, Pátio de Estacionamento 

& Triagem e Duto Viário. 

 

1.1 Procedimentos de Licenciamento Ambiental 

 

A Seara que compõe metodologia jurídica apresenta especificidades em comparação com as 

demais áreas do conhecimento técnico e científico. Para a elaboração de qualquer parecer 

jurídico ou obra técnica jurídica, parte-se do tripé formador do Direito, cujos integrantes são: 

 

 A Legislação, representada pelas normas legais emanadas pelo Poder Legislativo e 

normas regulamentadoras oriundas do Poder Executivo, além de eventuais determinações do 

Poder Judiciário; 

 A Doutrina, formada pelas obras prolatadas pelos juristas e jurisconsultos, na forma de 

livros técnicos jurídicos, em artigos em revistas especializadas e em outros meios de 

comunicação, ou em pareceres jurídicos; e 

 A Jurisprudência que se constitui das decisões reiteradas advindas dos tribunais. 

 

Em princípio o Rito Processual fará uso dos dois primeiros constituidores do Direito, a 

Legislação e a Doutrina. Caso haja necessidade, as Etapas que compõe o Licenciamento 

Ambiental, ou seja, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 

(LO), urge premência de Estudos e/ou documentos técnicos necessários poder-se-á fazer uso 

da Jurisprudência específica aplicável. 

 

Rito Processual ao Licenciamento Ambiental 

 

O Licenciamento Ambiental em sua essência é importante ferramenta de gestão que deve ser 

utilizado para garantir a qualidade de vida da população – Instituto de Prevenção. 
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A qualidade da vida é resultante de um ambiente não degradado, usando o entendimento em 

senso contrário às definições constantes do inciso II do Artigo 3º da Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981. Esse ato é uma Condição Pétrea e se faz presente nas inúmeras decisões que 

institui e dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

A compreensão do conceito de qualidade de vida se amplia com a análise das determinações 

constantes do Artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, que inclui o adjetivo 

"sadia", ou seja, constitui direito da cidadania dispor de vida com qualidade saudável. 

 

Para a sadia qualidade de vida, é condição essencial haver um ambiente ecologicamente 

equilibrado, outrossim, trata-se portanto, de conceitos fortemente conectados, onde não existe 

uma coisa sem a outra: a vida e sua manutenção com qualidade saudável e o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado são indissociáveis. 

 

Estes são direitos fundamentais dos cidadãos hoje presentes e também das pessoas que ainda 

sequer nasceram: são direitos intergeneracionais, ou seja, aqueles e aquelas que ainda hão de 

vir já o possuem e devem poder contar, no mínimo, com os mesmos recursos disponíveis às 

gerações atuais – Direito Difuso. 

 

A Lei define esse meio ambiente, como obrigatoriamente ser ecologicamente equilibrado e 

que se constitui elemento essencial e salutar a qualidade da vida, conforme consta da Lei nº 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; (...)”. 

 

No mesmo artigo da referida Legislação, observada a redação dada pela Lei nº 7.804/89, 

consta uma lista dos recursos que compõem o meio ambiente, quais sejam: 

 

“V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora”. 

 

Para fazer valer o direito intergeneracional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial e sadia à qualidade de vida, é fundamental saber aproveitar racionalmente, ou 

guardar, os recursos ambientais, evitando que se acabem, que se tornem limitados ou 

degradados. 

 

Com essa função, a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, em seu Art. 9º, estabelece um 

elenco de instrumentos, com destaque ao licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras (IV) e a avaliação de impactos ambientais (III), como instrumentos 
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da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), sendo que a qualidade ambiental é 

degradada quando as características do meio ambiente sofrem alteração adversa, nos termos 

do Art. 3º, inciso II, da mesma Lei. 

 

Assim, exige-se o Licenciamento Ambiental para atividades e estabelecimentos utilizadores 

dos recursos ambientais, nos momentos de construção, instalação, ampliação e funcionamento 

(Artigo 10 da Lei da PNMA). Qualquer atividade, empreendimento, obra ou estabelecimento, 

que efetiva ou potencialmente possa ameaçar a integridade do meio ambiente, inclusive pela 

utilização de recursos ambientais, é necessário se adotar procedimentos licenciatórios 

complexos, integrados por diversos atos encadeados, culminando na concessão ou na 

denegação da licença ambiental. 

 

Licenciamento Ambiental, segundo o art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº 237/97, é 

definido como sendo o: “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimento e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso”. 

 

A fim de regulamentar o Licenciamento Ambiental, o CONAMA determina que o Rito 

Processual de Licenciamento Ambiental a qual necessariamente transita por quatro etapas: 

 

– Elaboração de EIA / RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental visto a magnitude do Empreendimento;  

– Licenciamento Prévio (LP) – onde ocorre concordância inicial sobre a atividade a ser 

desenvolvida versus a compatibilidade de uso e ocupação do solo (zoneamento); 

– Licenciamento para Instalação (LI) – deferida a etapa anterior, essa fase será 

referendada com a demonstração técnica de todo o empreendimento, preferencialmente com a 

apresentação de todos os projetos técnicos necessários (fundação, estrutura, pavimentação, 

supressão vegetal, drenagem, terraplanagem e etc..), pontuando os eventuais riscos ao meio 

ambiente, bem como medidas de controle e monitoramento; e 

– Licenciamento de Operação (LO) – essa etapa final consagra as duas fases anteriores, 

pois verifica e/ou conjuga todas as informações apresentadas e compatibiliza na formatação 

da sua execução – uma vez emitida a licença de operação a Empresa tem liberação para início 

das suas atividades. 

 

A avaliação dos impactos ambientais ocorre no decorrer do procedimento licenciatório, 

respeitando as normas específicas da Instituição licenciadora e do local e instância - se 

federal, estadual ou municipal. 
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Ao instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), a Lei estabeleceu 

competências básicas quanto ao licenciamento ambiental, distribuindo-as entre diferentes 

instâncias, às quais denomina de Órgão executor - o IBAMA, na instância federal, Órgãos 

Seccionais - os Órgãos Estaduais de meio ambiente – e Órgãos Locais - os Municipais 

(Artigos 10 e 6º da PNMA). 

 

Vale mencionar que a Lei da PNMA (nº 6.938/1981) se fundamenta na Constituição Federal 

de 1988. Esta Lei sofreu completa revisão através da Equipe responsável pelo Programa 

Nossa Natureza, instituído pelo Decreto nº 96.944 de 12 de outubro de 1988, cujo Relatório 

final foi publicado no Diário Oficial da União nº 69, de 12 de abril de 1989, nas páginas 5.523 

a 5.527. A Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989, é outro fruto desse trabalho. 

 

Posteriormente, a Lei da PNMA sofreu outras alterações e seus instrumentos foram 

complementados por outras normas legais, além de regulamentações por meio de decretos e 

de resoluções. Nos planos estaduais e municipais, legislação complementar e suplementar 

foram editados. 

 

No bojo da Lei da PNMA, entre outras providências, destaca-se, pela sua importância, a 

criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Além de criá-lo, a Lei dispõe 

sobre sua composição e competências básicas. O papel do CONAMA sofreu alterações ao 

longo do tempo, algumas delas confusas ou mesmo conflitantes, como foi o caso da alteração 

promovida pela Lei nº 7.804/89, que criou o Conselho Superior do Meio Ambiente, alteração 

essa posteriormente revogada pela Lei nº 8.028/90, que reorganizou a Presidência da 

República e Ministérios, mas que subordinou o CONAMA ao Conselho de Governo. 

 

De toda forma o interesse maior é o de que, dentre as atribuições do CONAMA, insere-se a 

edição de Resoluções, que decorrem de seu poder normativo. Vale dizer que as resoluções do 

CONAMA têm, por Lei, força de norma cogente e obrigatória: 

 

“Art. 8º Compete ao CONAMA: 

 

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

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

supervisionado pelo IBAMA; 

 

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

possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos 

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

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

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

áreas consideradas patrimônio nacional”. 
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Desde o início, o CONAMA editou resoluções relativas ao licenciamento ambiental, a 

publicação de editais para a devida publicidade às atividades licenciatórias, atuando em 

audiências públicas, instrumentos essenciais para permitir a participação da cidadania nas 

decisões quanto a empreendimentos, obras e atividades que possam causar degradações 

ambientais, aí incluídos os valores de ordem cultural. O CONAMA também editou resoluções 

que incidem em estudos prévios de licenciamento ambiental e respectivo relatório – 

conhecidos como EIA/RIMA, entre outros temas correlatos. 

 

Registre-se ainda, que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras específicas quanto 

ao relacionamento entre as diferentes esferas de poder, quais sejam, federal, estadual e 

municipal. Neste mesmo sentido, diferenciam-se as competências legislativas das de ordem 

administrativa. Da análise do art. 23 da Carta Magna, percebe-se pelo uso de verbos no 

infinitivo, no início de cada inciso, ao tratar das competências inerentes à atividade 

administrativa do poder público, dentre as quais destaca-se: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios: 

(...); 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

(...); 

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

(...); 

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

(...); 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 

do bem-estar em âmbito nacional”. (sem negrito no original) 

 

Note-se ainda dois aspectos importantes: a competência administrativa ambiental é comum às 

três esferas de poder, a federal (a União, representada pela Presidência da República, 

Ministérios e Administração Indireta), a estadual (os Estados, representados pelas 

Governadorias, Secretarias de Estado e Administração Indireta) e os Municípios (Prefeituras, 

com as respectivas Secretarias Municipais e entidades da Administração Indireta), além do 

Distrito Federal, quando aplicável a localidade em questão. 

 

O segundo aspecto, refere-se ao parágrafo único do Artigo 23, acima reproduzido, com 

redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006, que trata das normas de cooperação 

que deveriam imperar entre os entes públicos das três esferas e que, lamentavelmente, apesar 

de decorridas mais de duas décadas da Constituição Federal, ainda não faz parte da realidade 

jurídica do país, à exceção de acordos e convênios firmados entre entes específicos. Aguarda-
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se a finalização do trâmite da lei complementar que deverá estabelecer as regras gerais para a 

cooperação intergovernamental e interinstitucional. 

 

Diferentemente da competência administrativa, a competência legislativa, definida no Artigo 

24 da Constituição Federal, cabe apenas à União - entenda-se o Congresso Nacional, 

composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados - e os Estados, através das 

Assembléias Legislativas. 

 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados. 

 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 

no que lhe for contrário”. (sem negritos no original) 

 

Perceba-se a preocupação do legislador constituinte quanto a uma certa "reserva de poderes", 

expressa nos quatro parágrafos do Artigo 24, reproduzidos acima, deixando para a União as 

normas gerais, que devem ser observadas pelos Estados e Municípios. Os Estados podem 

legislar de forma suplementar, quanto às ditas normas gerais, e possuem competência plena 

quando as normas gerais federais inexistirem. No entanto, em caso de edição posterior de lei 

federal sobre normas gerais, a normativa estadual pode perder eficácia, se lhe for contrária. 

Remanesce aos Estados, como visto, a competência legislativa concorrente e ainda a 

suplementar. 

 

Pergunta-se: Mas em relação aos municípios, qual a sua competência, seja legislativa, seja 

administrativa? Debatem-se os teóricos entre o rigor da leitura federalista centralizadora, de 
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um lado, e o exacerbado municipalismo, de outro. Como sempre, o caminho do meio é o 

melhor e o mais adequado, mormente em se tratando da coisa pública, incluindo-se aí a 

formulação e a implementação de políticas públicas, no caso em questões ambientais. Mas o 

que diz a Carta Magna? Leia-se o teor do Artigo 30 da CF: 

 

“Art. 30. Compete aos municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 

ação fiscalizadora federal e estadual”. (sem negritos no original) 

 

Da leitura atenta do Artigo transcrito acima, entende-se que o município conta com a 

competência legislativa plena para legislar sobre "assuntos de interesse local". Muita 

polêmica a Doutrina já publicou quanto aos limites desse "interesse local". Poder-se-ia dizer 

que, na medida em que o cidadão e a cidadã vivem no município, sendo o Estado e a União 

meras ficções jurídicas, absolutamente nada ocorreria que não fosse do mais legítimo 

"interesse local". É um ponto de vista interessante, mas não se pode deixar de considerar que 

o município se integra regionalmente, seja em Regiões Metropolitanas, seja em Consórcios 

por Bacias Hidrográficas ou outras formas de associação para os mais diversos fins, como 

saúde, áreas protegidas, destinação final de resíduos sólidos, enfim, o rol é tão grande quanto 

sejam os temas a serem enfrentados para atender ao interesse público. 

 

O município também faz parte desse todo considerado "ficção jurídica" que é o Estado, e mais 

ainda é a célula mãe do Estado - União. Nestes aspectos, todos os interesses que 

transcenderem aos limites territoriais do município podem e devem ser enfrentados pelos 

entes que podem ser chamados de "maiores", ou seja, onde os "interesses locais" se somarem 

em espaços territoriais mais amplos. 

 

Até porque, em tese, o Estado e a União conseguiriam apreender das necessidades das 

populações (que moram e vivem nos municípios, repita-se) as linhas diretivas para a 

formulação e implementação das políticas públicas de caráter mais abrangente e otimizar a 

destinação de recursos materiais e humanos para o atendimento dessas necessidades. 
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Da atenta análise da redação conferida ao Artigo 30 da CF, constata-se clara menção à 

competência legislativa suplementar ao Estado e à União, além da genérica competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Quanto aos aspectos da competência administrativa, nele previstos, há que fazer um exercício 

interpretativo em cada um dos incisos, para verificar onde a competência municipal é plena (a 

exemplo do inciso V, sobre transportes coletivos) e onde se exerce em comunhão. 

 

De toda a forma, o município, assim como o Estado, deverão sempre atentar para a pirâmide 

da hierarquia legal, ou seja, as normas legais federais não podem ser alteradas, suprimidas ou 

reduzidas pelos Estados nem pelos municípios, que, por sua vez, deverão atentar ainda para as 

normas estaduais. Depreenda-se da exposição quanto às competências, tanto administrativas 

quanto legislativas, que tanto os Estados quanto os Municípios exercitaram-nas. 

 

Retornando à temática da legislação federal aplicável ao licenciamento ambiental, um aspecto 

de extremada significação diz respeito à ampla confusão existente entre o que sejam medidas 

mitigadoras e sua diferenciação das medidas compensatórias. 

 

As medidas mitigadoras representam a redução, até o máximo possível, do dano ambiental 

que a obra ou empreendimento possa causar, em qualquer fase que seja de sua existência. 

Difere das medidas compensatórias, que tem suas bases, dentre outras, assentadas no princípio 

do usuário-pagador, ou seja, aquele que se utiliza de recursos naturais deve compensar a 

coletividade pela utilização, mesmo que ela tenha sido feita de forma a mitigar o dano. É 

preceito constitucional que o meio ambiente, incluído os recursos naturais, é "bem de uso 

comum do povo" (CF, art. 225), e esse povo deve receber compensações, que são legalmente 

estipuladas. 

 

Dentre as medidas preventivas e mitigadoras, deve ser destacado o teor do Decreto nº 95.733, 

de 12 de fevereiro de 1988, que determina a inclusão de recursos destinados a prevenir e 

corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da execução de 

projetos e obras executados total ou parcialmente com recursos federais. Tendo em vista a 

pequena divulgação de que foi objeto, este documento encontra-se reproduzido na íntegra, 

conforme consta do sítio da Presidência da República, em consulta formulada a 05 de janeiro 

de 2010, Anexo 7. 

 

Medidas Compensatórias Legalmente Exigíveis 

 

São três as bases legais de exigibilidade de medidas compensatórias, que são distintas entre si 

e que nem se compensam nem se excluem, nem tampouco se confundem com medidas 

preventivas ou mitigadoras: todas elas devem ser observadas e cumpridas, atendendo às 

disposições legais pertinentes. 
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A primeira e mais antiga é a prevista na Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente e que conta com regulamentação no nível estadual, devendo ser 

incorporada no Termo de Referência do licenciamento elaborado pelo Órgão licenciador.  

 

A segunda está consignada na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) da seguinte forma: 

 

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a 

apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 

Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

 

§ 1
o
 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não 

pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com 

o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

 

§ 2
o
 Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem 

beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 

empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. 

 

§ 3
o
 Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido 

mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, 

mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias 

da compensação definida neste artigo”. 

 

No plano federal, a matéria recebeu regulamentação, em primeiro, pelo Decreto nº 4.340, de 

22 de agosto de 2002. Após questionamentos judiciais, foi editado o Decreto nº 6.848, de 14 

de maio de 2009, que alterou a redação originária e que conta com anexo que explicita a 

metodologia de cálculo do grau de impacto ambiental a ser calculado para cada obra, 

empreendimento ou atividade em procedimento licenciatório. A seguir, o teor modificado do 

Decreto: 

“Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 

9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos 

ambientais negativos sobre o meio ambiente. 

 

§ 1º. O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. 
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§ 2º. O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das 

características do ambiente a ser impactado. 

 

§ 3º. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes 

aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 

mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais. 

 

§ 4º. A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos 

em que for emitida a licença de instalação por trecho”. 

 

“Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau 

de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir: 

 

CA = VR x GI, onde: 

 

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não 

incluído os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais; e 

 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

 

§ 1º. O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto. 

 

§ 2º. O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. 

 

§ 3º. As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo 

empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação. 

 

§ 4º. Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 

empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos 

ambientais, relativos ao trecho”. 

 

“Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com 

as informações a que se refere o art. 31-A. 
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§ 1º. Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de dez dias, 

conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador. 

 

§ 2º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

 

§ 3º. O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. 

 

§ 4º. Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, 

ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 

e observado o § 2º do art. 36 da Lei nº  9.985, de 2000”. 

 

“Art. 32. Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do Meio 

Ambiente, com a finalidade de: 

 

I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental; 

 

II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da 

compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais 

definidos; 

 

III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de 

conservação; e 

 

IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das unidades 

de conservação”. 

 

“Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 

9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à 

seguinte ordem de prioridade: 

 

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

 

II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

 

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

 

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 
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V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e 

área de amortecimento. 

 

Parágrafo único - Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção 

Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da 

compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades: 

 

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

 

II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 

aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

 

III - implantação de programas de educação ambiental; e 

 

IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade afetada”. 

 

“Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem 

as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da 

publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante 

licença de operação corretiva ou retificadora”. 

 

A terceira compensação encontra seu respaldo legal no Estatuto da Cidade, a norma 

definidora das diretrizes da Política Urbana, editada através da Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001. Trata-se de uma compensação eminentemente urbana, devida para a elaboração ou 

revisão do Plano Diretor Municipal, como se depreende do Artigo 41, inciso V e §§ 1º e 2º. 

 

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

... (omissis)... 

 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

(...); 

 

§ 1
o
 No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do 

caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão 

inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

 

§ 2
o
 No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um 

plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido”. 
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De forma a possibilitar a integração regional, para aplicação dessa medida compensatória, 

dever-se-á ser ouvida as Autarquias e/ou Agências Reguladoras locais. 

 

Competências Institucionais 

 

Tem sido dito que a legislação ambiental brasileira se configura como autêntico "cipoal 

jurídico", a atrapalhar aspectos institucionais, ou seja, a excessiva legisferância, sem a 

imprescindível definição das competências específicas de cada órgão público, em cada um 

dos graus de "jurisdição" administrativa (federal, estadual e municipal), resultava na prática 

em desgastantes "trombadas" e disputas diversas na hora da tomada de decisões pelos seus 

dirigentes. Ou, pior ainda, cada órgão adotava decisão diferente do outro, tornando impossível 

a sua implementação ou o cumprimento por parte dos destinatários. 

 

Para concluir o presente tópico, ressalta-se novamente, a importância fulcral do trabalho, 

através de parcerias e ações conjuntas, tanto no nível da administração municipal quanto da 

participação de outros órgãos e instituições estaduais e federais, além de entidades 

representativas da sociedade civil organizada e a própria cidadania que, no frigir dos ovos, é 

quem realmente sofre os impactos, positivos e negativos, de qualquer obra ou 

empreendimento de porte significativo. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1 Identificação do Empreendedor 

 

Empresa CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. 

Endereço do Empreendedor Avenida Portuária, s/nº, Cais Leste – Porto 

Endereço do Empreendimento Rua Dona Ludovica Bório nº 1426 

CNPJ 03.649.445/0004-38 

Cidade – Estado Paranaguá – Paraná – CEP 83.221-665 

Atividade principal 

Operação de movimentação de granéis líquidos e de Duto 

Viário para produtos como: etanol, biodiesel, gasolina e 

demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não 

realizado por transportador retalhista (T.R.R). 

Código da Atividade 46.81-8-01 

Grau de Risco 03 pela Portaria 1 de 12/05/95 (DOU de 25/05/95) 

 

Em 09 de janeiro de 2010, foi firmado o CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL com a 

APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para a utilização de áreas de 

passagem e instalação de infraestrutura para promover a movimentação de Granéis Líquidos. 

No instrumento contratual constou o endereço da Sede da Permissionária CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A, Avenida Portuária S/N. 

 

Posteriormente, em 13 de janeiro de 2010, foi adquirido o imóvel localizado à Rua Dona 

Ludovica Bório nº 1426, Paranaguá – PR, onde será implantado o empreendimento (Terminal 

de Granéis Líquidos). 

 

Após a aquisição do referido imóvel, foi criada a Filial da Permissionária CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., com endereço na Rua Dona Ludovica Bório nº 1426, 

Paranaguá – PR, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 03.649.445/0004-38. 

 

2.1.1 Documentação Legal do Empreendedor 

 

2.1.1.1 Estatuto Social e Atas de Assembléias 

 

Anexo 01 
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2.1.1.2 Certificado de Regularidade IBAMA 

 

Anexo 02 

 

2.1.1.3 Comprovante de Registro IBAMA 

 

Anexo 03 

 

2.1.1.4 Débitos Ambientais IAP 

 

Anexo 04 

 

2.1.1.5 Procuração 

 

Anexo 05 

 

2.1.2 Institucional da organização 

 

O GRUPO INTERALLI iniciou em 1961 e a partir de sua existência novas empresas foram 

inauguradas para fortalecê-la ainda mais. Atualmente o GRUPO INTERALLI é formado por 

mais de 20 empresas em que resulta num grupo sólido e muito bem estruturado. Busca sempre 

novas tecnologias e segmentos em que sempre valoriza novas tendências de mercado e 

business. O GRUPO INTERALLI também procura em todo o tempo fazer pesquisas para 

atualizar e explorar novas estratégias e trazer soluções inteligentes em todos os segmentos em 

que atua. Assim, gera o crescimento e a lucratividade. 

 

O grupo é formado por 4 segmentos diferentes: Revenda de Veículos, Logística Portuária, 

Geração de Energia e Investimento no Mercado Financeiro. Vale lembrar que já conquistou 

ampla atuação nacional e internacional, o que garante centenas de empregos diretos e 

indiretos e que proporciona uma forte contribuição para o desenvolvimento econômico do 

país. 

 

Torna-se notável o prestígio e a influência no mercado que o Grupo conquistou nas 4 décadas 

com as grandes marcas vinculadas ao Grupo: Hyundai, Honda e Ford. As empresas que 

integram o grupo seguem as tendências mundiais em business e avançam para trazer mais 

inovação e sucesso para os negócios de clientes e parceiros. 

 

Com sede administrativa em Curitiba – PR – Brasil, o GRUPO INTERALLI está 

estrategicamente localizado em um pólo de negócios, mas tem outras sedes espalhadas pelo 

país. 
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Empresas do Grupo 

 

As Empresas que compõe o Grupo São: CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A, 

Firenze Energética, Honda Niponsul, Slavel e Slaveiro. 

 

CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

 

Como disse o eterno guru da administração Peter “a Logística é a última fronteira” e se tornou 

nos últimos anos responsável pelo crescimento do país e a principal preocupação das 

empresas. A Logística acompanha o individuo desde os primórdios da civilização, que avança 

cada vez mais, tendo sido utilizada de diversas formas no meio militar, político, e agora mais 

fortemente no campo empresarial que por conta da globalização, demanda por uma logística 

de ponta, impactando de maneira imprescindível nas organizações. 

 

Uma Logística de sucesso prima pela satisfação de seus clientes, assegurando-lhe 

lucratividade, segurança e rapidez na prestação de serviços, acompanhando a competitividade 

que o mercado nacional e mundial desenvolve diariamente, notadamente pela crescente 

relação internacional entre as empresas nas relações comerciais, ambiental, cultural, políticas, 

sociais e econômica. 

 

Para participar e atender as expectativas desse mercado, o GRUPO INTERALLI oferece 

seus serviços através de seu Terminal Portuário no Porto de Paranaguá, um dos maiores 

portos graneleiros da América Latina. 

 

A INTERALLI – Terminal Portuário é hoje referência nacional e está entre os terminais 

graneleiros mais modernos do país, oferecendo ao mercado uma estrutura com capacidade de 

110 mil toneladas em armazenagem distribuída nas 8 células segregadas. Este terminal 

portuário conta ainda com dois tombadores rodoviários de plataformas de 25 metros, os 

primeiros, deste porte, instalados no Brasil e duas moegas ferroviárias com capacidade para 

descarga diária de 180 vagões. Esta estrutura de recepção é automatizada, segregada, o que 

possibilita a descarga de até três produtos diferentes ao mesmo tempo, permitindo a descarga 

total de até 25.000 toneladas de grãos por dia. Já para o carregamento dos navios o terminal 

dispõe de duas linhas de embarque com capacidade de 1.500 toneladas por hora cada uma. 

 

A INTERALLI – Terminal Portuário é pioneira na modernização e ampliação de seu 

sistema de armazenagem e expedição de granéis sólidos agrícolas, e a primeira a se credenciar 

em Outubro de 2002, na Bolsa de Mercadorias e Futuros Brasileira (BM & F Bovespa), se 

tornando a principal base de entrega física da soja negociada para exportação em Paranaguá, o 

que lhe garantiu grande participação no mercado e um bom posicionamento no sistema global 

de logística intermodal. 
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A INTERALLI – Terminal Portuário mantém-se focada na melhoria contínua de seu nível 

de serviço e satisfação de seus clientes, parceiros e fornecedores, promovendo constantemente 

investimentos de grande monta na qualidade, segurança e resposta às demandas do mercado 

mundial, obtendo resultados significativos e um volume de crescimento acima da média do 

mercado interno e externo, assegurando retorno garantido aos seus acionistas. 

 

Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e conectados com as mudanças e 

exigências mercadológicas, se utiliza de modernas ferramentas de gestão e sistemas 

operacionais totalmente automatizados, o que tem consolidado a INTERALLI como uma 

empresa altamente capacitada e pronta para ser sempre a melhor opção em logística portuária 

no Brasil. 

 

A INTERALLI – Terminal Portuário está hoje, entre os três maiores embarcadores de 

granéis sólidos do Porto de Paranaguá, e destaca-se, também, por ser uma das únicas duas 

empresas privadas nacionais que movimentam o corredor de exportação do Porto de 

Paranaguá, que possuiu, em sua estrutura, 07 terminais privados (sendo 03 multinacionais, 02 

cooperativas e 02 nacionais). 

 

Toda essa estrutura permite à INTERALLI movimentar, anualmente, 3,0 milhões de 

toneladas de grãos distribuídas entre soja, milho, farelo de soja e açúcar. 

 

FIRENZE ENERGÉTICA 

 

O GRUPO INTERALLI também está investindo no ramo de geração de energia através da 

Firenze Energética. Pois está atento à importância da disponibilidade de energia elétrica. 

 

A empresa tem como foco principal as PCHs (Pequenas Centrais Elétricas). 

 

A Firenze Energética encontra-se em fase de implantação no estado do Mato Grosso, com a 

PCH Santana I, contando com 15 MW de potência instalada. A energia gerada será distribuída 

no Sistema Interligado Nacional. 

 

Este novo posicionamento irá consolidar a Firenze Energética no cenário nacional. Firmando 

ainda mais a capacidade de negócios e caracterizando o espírito empreendedor do GRUPO 

INTERALLI. Assim, fortalece a sua participação na economia do Brasil e do Mundo. 

 

HONDA NIPONSUL 

 

A Concessionária Honda Niponsul é atualmente a maior revenda da Honda de Curitiba e a 3ª 

maior do Brasil. São duas lojas em Curitiba e uma na cidade de Ponta Grossa. Os 

estabelecimentos contam com a arquitetura mais moderna de todas as concessionárias da 

marca no país. Em Curitiba 70% das vendas de veículos da marca são efetivadas na Niponsul. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

35 

 

A Honda Niponsul conquistou a ISO 9001 e o Primeiro Certificado Nacional da Rede Honda 

com a instalação de programa de qualidade e padronização de procedimentos. 

 

A Empresa é a concessionária que mais investe nos treinamentos de seus funcionários com 

isto, conquista o primeiro lugar do ranking de treinamentos da rede Honda Nacional. Em 

todos os anos de atuação, os altos investimentos em tecnologia, o atendimento diferenciado 

entre outros alcances de sucesso fazem da Honda Niponsul uma Referência Nacional da 

marca que está pronta para expandir ainda mais a marca pelo Brasil. 

 

SLAVEL HYUNDAI 

 

A Slavel Hyundai é a maior rede Hyundai do sul do país. Esta conquista é um grande estímulo 

para crescer ainda mais e ampliar este mercado em outras regiões. A Slavel Hyundai é uma 

das empresas do GRUPO INTERALLI que trouxe a marca Hyundai e o desafio de 

consolidar a marca coreana no Brasil. Durante os anos de atuação no mercado automobilístico 

a parceria ganhou força e novas sedes no país. 

 

Hoje a Slavel Hyundai conta com 7 revendas. Em Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, 

Guarapuava, São José dos Pinhais, Curitiba e no Rio de Janeiro. A Hyundai Motor Company 

é a quinta maior montadora do mundo. Por isso temos a certeza de oferecer uma grande marca 

em veículos e garantia aos nossos clientes. A credibilidade e a dedicação trazem sempre 

ótimos resultados e que favorecem a expansão dos negócios e automaticamente o crescimento 

da marca Slavel Hyundai nestas regiões. Fortalecendo cada vez mais esta parceria que já é um 

sucesso. 

 

SLAVIERO 

 

A Ford já está ligada ao GRUPO INTERALLI desde o ano de 1961 sendo a primeira 

empresa do grupo. Portanto, a seriedade e o comprometimento foram pontos fundamentais e 

importantes para que grandes marcas, como a Ford se firmasse como parceria do grupo. É  

uma honra representar uma marca como a Ford. Por conta disto, abriram-se muitas portas e 

novos mercados para o GRUPO INTERALLI, que ganhou respeito de outras marcas, 

parceiros e clientes. 

 

Atualmente o grupo possui 8 sedes de revendas Ford. Em Cascavel, Toledo, Palotina, Assis 

Chateaubriand, Campo Mourão, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Irati. A Ford ganha força 

no país e os clientes podem contar com o sucesso e desempenho de uma grande marca. Por 

isso, os projetos de expansão fazem parte do dia-a-dia da equipe Interalli. Hoje a Ford 

Slaviero (automóveis e caminhões) possui aproximadamente 235 funcionários. Um dos 

objetivos da Slaviero também é sempre qualificar seus colaboradores para atender e oferecer o 

que há de melhor para seus clientes. A qualidade de nossos produtos, nossos serviços, e o 
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bom atendimento, fazem da Ford Slaviero, sinônimo de excelência de serviços da marca 

FORD. 

 

SLAVIERO CAMINHÕES 

 

A SLAVIERO CAMINHÕES é o resultado de um importante investimento do grupo e o 

crescimento é constante. Atualmente são duas revendas de caminhões Ford (Cascavel e 

Guarapuava) que são estrategicamente posicionadas para distribuição dos veículos para as 

regiões que mais necessitam. A SLAVIERO CAMINHÕES conquistou Ouro no Programa 

PESO - Programa de Excelência e Suporte Operacional. De acordo com o seu desempenho 

em diversos itens, como instalações, operação de serviços, peças, vendas, treinamento e 

satisfação dos clientes. O prêmio é promovido pela Ford Motor Company em reconhecimento 

às melhores revendas Ford do país. A conquista prova que a Slaviero Caminhões está dentro 

dos padrões Ford e tem muito a oferecer aos clientes. Assim, a marca se consolida e se 

aprimora a cada dia e os clientes têm a certeza de poder contar com uma referência nacional 

em matéria de caminhões. 

 

2.2 Identificação da Empresa Consultora e Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do 

EIA/RIMA 

 

Empresa ÁGUASPURAS – Tecnologia para o Meio Ambiente Ltda 

Endereço Rua Marechal Hermes, 678 – Conj. 34 

Cidade – Estado Curitiba – Paraná – CEP 80530-230 

CNPJ 02.972.128/0001-42 

Telefones 
0xx 41 3015-8839 

0xx 41 3019-6938 

Fax 0xx 41 3016-6233 

E-mail aguaspuras@aguaspuras.com.br  

Registro no IBAMA 346021- PR 

 

 

  

mailto:aguaspuras@aguaspuras.com.br
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2.2.1 Equipe Técnica 

Coordenação Geral, Planejamento e Jurídico 
  Adm. José Marcello Silva de Carvalho 

  CRA 11.165 PR 

Coordenação de Engenharia 
  Eng.º Laércio Boguchevski Ribeiro 

  CREA PR 25.229/D 

Coordenação em Urbanismo, Vizinhança e 
Tráfego 

  Arq. José Rodrigo Silva de Carvalho 

  CREA PR 27.264/D 

Coordenação Jurídica 
  André Miranda de Carvalho 

  OAB/PR Nº 43.517 

Coordenação Antrópica 
  Eng.ª Helenice Pantarolli 

  CRQ 09301962 e CREA PR 107.965/D 

Coordenação de Biota 
  Bio. Rodolfo de Almeida Bonaldi 

  CRbio 66535/D 

Coordenação de Geologia 
  João Nogueira Filho 

  CREA PR 23.193/D 

Coordenação em Segurança do Trabalho e 
Higiene Ocupacional 

  Eng.º Paulo Guerino Basso 

  CREA PR 20.878/D 

Engenheiro Florestal   Eng.º Rafael de Souza Oliveira 

Pesquisa   CREA PR 97.665/D 

Geólogo 
  Caio Vinicius Torques 

  CREA PR 132.129/D 

Sondador  
Sergio Luis de Souza 
CTPS: 8326228 série 010 PR 

Motorista  
Roberto Emsters 
CTPS: 0825298 série 010 PR 

Auxiliar de sondagem  
Jean Eduardo Morais 
CTPS: 6821633 série 010 PR 

Secretaria e Pesquisa   Nilza Rodrigues Fortes 

Geógrafo 
  Peterson Guilherme Strack 

  CREA PR 67.821/D 

Sociólogo  
Marcus Roberto de Oliveira 
Ministério do Trabalho, n° 305, 12/04/2006, 
DRT/PR 

Técnica de Segurança 
  Cristiane Mendes Barausse 

  Ministério do Trabalho PR 004991-3 

Técnico de Segurança 
  Clécio Bernardo Mendes 

  Ministério do Trabalho PR 0017868 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O Complexo Logístico Intermodal sob propriedade da CBL - CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A. terá por objeto primário o armazenamento e distribuição de 

combustíveis/líquidos, realizando carga e descarga pelos modais rodoviário e ferroviário, bem 

como a operação de embarque e desembarque de produtos em navios, através de Duto Viário 

que interligará o píer público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá, como também Pátio de 

Estacionamento e Triagem. 

 

3.1 Histórico e Infraestrutura Existente 

 

3.1.1 Terminal de Granéis Líquidos 

 

O local onde será construído o Terminal de Granéis Líquidos possui área total de 30.431,53m
2
 

e área construída de aproximadamente 14.356,32 m
2
, e é de propriedade do próprio 

Empreendedor. Atualmente opera outra Empresa do Grupo denominada Terminal CBL 

Fertilizantes – FRTZ, cujo objeto maior representa a descarga, armazenagem, embarque em 

caminhões e movimentação de carga e descarga de matérias primas e misturas utilizadas para 

elaboração de Fertilizantes Industriais, além de produtos minerais, tais como: Cloreto de 

Potássio, Uréia, Nitratos, Sulfatos, Rocha Fosfática, Super Simples, Coque Verde, Carvão 

Mineral e outros de composição química / mineral, não perigoso, não ocorrendo nenhuma fase 

de transformação que empregue outros insumos químicos ou gere resíduos industriais 

perigosos. 

 

A existência da operação no local e por conseguinte da infraestrutura, remonta pelo menos 4 

décadas, com exercício idêntico das atividades descritas, tendo como antecessoras as 

Empresas Adubos KRA, Fertibrás e Yara, sendo a última a vendedora do imóvel a CBL – 

CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. 

 

Abaixo segue Diplomação que garante status de armazenagem e/ou como entreposto à 

Cliente, outorgado assim pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
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3.1.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Como suporte à operação do Terminal de Granéis Líquidos e observadas as exigências da Lei 

Municipal n° 1.912/95, faz parte do Empreendimento a estruturação de um Pátio de 

Estacionamento e Triagem, situado na Rua Avenida Governador Manoel Ribas, nº 160, cuja 

área está inserida, quase que em sua totalidade, nas matrículas n°. 9.947 e n°. 46.967, ambas 

do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaguá. Vide no Anexo 06 as Matrículas e 

Certidões dos imóveis tipificados. 

 

O imóvel referente à Matrícula n° 9.947, com área total 16.800,00 m², originalmente de 

propriedade de Aristeu Correia de Bittencourt, em 28 de abril de 1978 foi transferido para a 

empresa Companhia Cacique de Armazéns Gerais. (AV.1 - Escritura Pública de Promessa de 

Compra e Venda e R.2 - Carta de Adjudicação Compulsória). 

 

Após o lançamento de duas averbações referentes à edificação (AV. 3 e AV.4), em 03 de 

novembro de 1993 foi registrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel para a 

Adusolo Fertilizantes S/A (R.5). 

 

Enquanto proprietária do imóvel, entre 1994 e 1995, a Adusolo ofereceu o bem em garantia 

hipotecária ao Banco do Estado do Paraná S/A (R.6; R.10; R.11; R.12; R.13 e R.14), sendo 

uma hipoteca de 5º grau a informação lançada na matrícula do imóvel, de acordo com a 

certidão em anexo, porém, cuja baixa já foi judicialmente determinada, conforme abaixo será 

esclarecido. 

 

Já o imóvel referente à Matrícula nº 46.967, com área total 22.327,00 m², originalmente de 

propriedade de Companhia Cacique de Armazéns Gerais, foi transferido para a Adusolo 

Fertilizantes S/A, em 03 de novembro de 1993, quando do registro da respectiva Escritura 

Pública de Compra e Venda e Re-Ratificação (R.1). 

 

Enquanto proprietária do imóvel, entre 1994 e 1995, a Adusolo, da mesma forma da matrícula 

anterior, ofereceu o bem em garantia hipotecária ao Banco do Estado do Paraná S/A (R.2; 

R.6; R.7; R.8; R.9 e R.10), sendo uma hipoteca de 5º grau a informação lançada na matrícula 

do imóvel, de acordo com a certidão em anexo, porém, cuja baixa já foi judicialmente 

determinada, conforme esclarecimento que segue abaixo. 

 

Nos termos da Carta de Arrematação extraída dos autos n° 267/1996, da 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Curitiba, da falência da Adusolo Fertilizantes S/A, datada de 13 de agosto de 2010, 

a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. arrematou um imóvel contendo as 

áreas compreendidas por ambas as matrículas acima identificadas. Vide no Anexo 07. 
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Nos termos do referido documento, “Além das áreas descritas nas referidas matrículas 

[46.967 e 9.947], o imóvel é composto de outras duas áreas de usucapião. Uma das áreas de 

usucapião é contígua à área descrita na matrícula nº 46.967 (conforme levantamento 

topográfico anexo ao laudo de avaliação juntado aos autos de falência). A outra área de 

usucapião, antes utilizada como área de estacionamento de caminhões pela empresa falida, 

cujo levantamento topográfico não se fez possível, apresenta área estimada de 1.386,32 m² 

(conforme laudo de avaliação)”. 

 

Ao final, nos termos do próprio documento, restou determinada, além da baixa de todos os 

registros/ônus existentes sobre o imóvel, em atendimento ao item 5.8.17.1 do Código de 

Normas, a hipoteca judicial sobre o bem arrematado, em favor do processo, até a quitação do 

parcelamento assumido em 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Muito embora já tenha havido a regular e integral quitação do preço pela CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., o registro da transferência em questão ainda não se 

fez possível, em razão de questões inerentes a tramitação da Ação de Falência. 

 

Portanto, do disposto no item anterior, resta também comprovada a legitimidade da posse 

exercida pela CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. sobre a totalidade da área 

destinada ao pátio de triagem, que integra o empreendimento dando suporte a operação, 

observadas todas as exigências legais incidentes. 

 

3.1.3 Duto Viário 

 

A área onde será instalado os Dutos Viários para transporte de combustíveis/líquidos está 

descrito com maiores detalhes nos itens 3.7.3.3 desse Estudo. 

 

3.2 Objetivos e Justificativas 

 

O sugestionamento para tal Empreendimento remonta na necessidade a qual resguarda o 

Chamamento Público Edital nº 002/2009 – APPA, a qual qualificou a CBL - CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., conforme contrato celebrado nº 013/2010 de 

09/01/2010 (Contrato de Permissão Especial Qualificada) e Primeiro Aditivo do 

Contrato nº 013/2010, firmado com a “Administração do Porto de Paranaguá e Antonina – 

APPA” visto a implantação do novo Terminal de Granéis Líquidos e, por conseguinte, a 

interligação ao Píer Público através de Duto Viário com a implantação de todas as exigências 

ao ISPS-CODE.Vide Anexo08 - Chamamento Público. 

 

3.3 Cenário Conformacional à Viabilidade Técnica Legal da Implantação 

 

Diante da crescente demanda reprimida no consumo e da falta de alternativas de logística de 

combustíveis/líquidos no Estado do Paraná, urge a premente necessidade de obtenção e 
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disponibilização de investimentos na Cadeia Produtiva de Serviços Logísticos de 

Armazenamento e Distribuição de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (etanol, 

biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo). 

 

Neste contexto, a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. julga necessário 

ampliar sua Cadeia Comercial de serviços prestados, objetivando a satisfação dos seus 

Clientes e Colaboradores. A ampliação dos serviços para o Estado do Paraná proporcionará 

um impacto positivo para a economia local com um ganho social importante e indispensável 

para o crescimento da Região, em especial Município de Paranaguá. 

 

O Complexo Logístico Intermodal será capacitado para receber combustíveis / líquidos 

derivados de Petróleo e outros líquidos, procedentes do Píer Público pertencente à 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA.  

 

Objetivos Primários: 

 

1. Ampliação da capacidade logística de distribuição de combustíveis e outros líquidos; 

2. Busca de novos mercados; 

3. Atendimento diferenciado na distribuição de combustíveis e outros líquidos frente a 

Clientes, Parceiros e População Local; 

4. Aumento do PIB local; e 

5. Atendimento a demanda reprimida existente. 

 

3.4 Viabilidade Técnica e Sustentabilidade Sócio Ambiental 

 

Dentro do contexto de validação técnica que se constitui o Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA e o Relatório de Impacto – RIMA ínsita a recorrência de dois contextos subliminares, que 

indiretamente devem ser tratados separadamente, pois recorrem em esforços diferentes de 

autonomia, objeto deste Estudo, contudo vencidas as demandas individuais, versarão em 

deferimento conjugado. 

 

O primeiro deles responde a responsabilidade imputada pela legislação vigente às 

características técnicas do Empreendimento a ser instalado, visto questões e/ou restrições que 

necessariamente deverão ser respondidas, para concatenar arcabouço técnico adequado à 

viabilidade ambiental, urbano, zoneamento e operacional de tal solicitação. 

 

Já o segundo contexto, resguarda exatamente na formulação e/ou elucidação de provas 

sustentáveis exequíveis a sua consolidação como iniciativa sustentável a legislação ora em 

vigor. 

 

Sendo assim, caberá a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. e Equipe Técnica 

a contextualização desses instrumentos – EIA & RIMA em conceber tal cenário favorável. 
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Diante do espírito legal postulado pelo Município de Paranaguá, Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina – APPA e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, face à tipologia para 

instalação e operação de um novo Complexo Logístico Intermodal, urge a tona respostas a 

alguns itens técnicos pontuados na seara legal exposta a égide a Entidades acima 

mencionadas. 

 

Descreve de forma aleatória, alguns dos itens que deverão ser respondidos ao longo deste 

Estudo: 

 

1. As características industriais a implantação e operação do novo Complexo Logístico 

Intermodal atendem as prerrogativas do zoneamento, aspectos ambientais e construtivos onde 

será implantado, seja do Município de Paranaguá, Administração dos Portos de Paranaguá & 

Antonina – APPA e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP? 

 

2. As características de acessos e arruamento atendem o estipulado no sistema viário existente 

e/ou projetado? 

 

3. Foi respeitada a topografia natural do terreno, visto os perfis locacionais do 

empreendimento? Qual solução desenvolvida? 

 

4. Quais são as soluções alocadas visto às exigências de seguridade operacional, ambiental e 

urbana? 

 

5. Qual será o nível de intervenção e/ou modificação na paisagem urbana consolidada da 

área? 

 

6. Quais as soluções e/ou proposições em relação macro e micro drenagem do terreno? 

 

7. Como serão firmados os conceitos de concepção industrial do projeto? 

 

8. Quais são as providências em termos de uso e ocupação, bem como as áreas de influência 

Direta a implantação do Terminal de Granéis Líquidos e do Duto Viário? 

 

9. Quais foram as providências de caráter legal junto ao Pares, diretamente ligados ao Rito 

Processual de implantação e Operação da Base – leia-se Prefeitura Municipal de Paranaguá, 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, Companhia de Águas Brasil – CAB 

Paranaguá, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, América Latina 

Logística do Brasil – ALL, Cattalini Terminais Marítimos, CPA Armazéns Gerais Ltda, 

Álcool do Paraná Terminal Portuário S.A., União Vopak Armazéns Gerais Ltda? e 
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10. Qual será a importância socioeconômica para a Região e para o Município de Paranaguá, 

com a implantação do novo Complexo Logístico Intermodal? 

 

3.5 Localização da Área de Estudo – Complexo Logístico Intermodal 

 

O Complexo Logístico Intermodal está localizado no Município de Paranaguá, sob as 

seguintes coordenadas geográficas:  

 

- 25⁰30’47,80” S; e 

- 48⁰31’45,81” O. 

 

Sua área total é de 53.040,50m
2
, distribuídos entre Elementos: Terminal de Granéis Líquidos, 

Pátio de Estacionamento e Triagem, bem como o Duto Viário, esse com extensão de 1.456 

metros. 

 

A Figura 01, o Mapa 01 e Mapa 02 demonstram a localização do Complexo Logístico em 

Paranaguá. 

 

O Empreendimento foi idealizado para ser construído em duas áreas distintas, já pertencentes 

à CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. As mesmas estão localizadas no 

município de Paranaguá, próximas ao píer de atracagem de navios e estão divididas em: 

 

- Área 1 onde será instalado o Terminal de Granéis Líquidos com a finalidade de armazenar 

combustíveis / líquidos e realizar a distribuição logística por meio dos modais rodoviário, 

ferroviário e marítimo; 

 

- Área 2 onde será instalado o Pátio de Estacionamento e Triagem com o objetivo de 

disponibilizar local de espera para os caminhões enquanto aguardam a chamada para realizar 

a operação de carregamento ou descarregamento de líquidos junto ao Terminal de Granéis 

Líquidos. 
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Figura 1: Localização espacial do Terminal de Granéis Líquidos, Pátio de Estacionamento e 

Triagem e Dutos Viários. 
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Mapa 1: Localização espacial do Município de Paranaguá e do Empreendimento. 
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Mapa 2: Localização espacial do Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 
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3.5.1 Terminal de Granéis Líquidos 

 

O Terminal de Granéis Líquidos será instalado em uma área total de 30.884,90 m², onde 

deverá ocupar 14.356,32 m², localizados na Rua Dona Ludovica Bório nº 1.246, Bairro de 

Porto dos Padres. A área onde será construído o Terminal está demonstrada na Figura 2. 

 

Figura 2: Localização espacial da área onde será construído o Terminal de Granéis Líquidos. 

 

O Projeto do Terminal de Granéis Líquidos atende as orientações previstas na Lei 

Complementar nº 67 de 27 de agosto de 2007, bem como ao atendimento do art. 5º da Lei 

Municipal 1.912/95 que cria a zona permitida para instalação de empresas geradoras de 

tráfego pesado na cidade e balneários, estabelece os critérios para operação, e dá outras 

providências, vide: 

 

Art. 5º - No caso de empresas definidas no artigo 1º e instaladas nas zonas previstas no 

artigo 2º, estão obrigadas a ter área interna de manobra e estacionamento para caminhões 

nas proporções como a seguir especifica: 

 

I - para área de até 1000 m² - pátio para estacionamento de 5 caminhões; 

 

II - para área de até 5000 m² - pátio para estacionamento de 20 caminhões; 
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III - para área superior a 5000 m² - pátio para estacionamento mínimo de 20 caminhões e 

cinco vagas para cada 1000 m² que acrescer; 

 

§ 1º - As empresas deverão possuir dois portões de acesso. 

 

§ 2º - Quando a empresa estiver localizada em esquina ou próximo a importante cruzamento 

para o sistema viário, deverá haver prévia consulta ao Centro de Planejamento Municipal e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos para definição da locação dos 

referidos portões. 

 

§ 3º - Quando a empresa tiver acesso a BR 277 e variante, PR 407 e PR 412 deverão estar 

localizadas a pelo menos 15 (quinze) metros das respectivas faixas de domínio e possuir pista 

anterior de desaceleração com 50 (cinqüenta) metros, construído paralelamente ao eixo da 

via. 

 

3.5.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Para dar suporte à operação, haverá um Pátio de Estacionamento e Triagem com uma área 

total de 40.000 m², onde está previsto ocupação na ordem de 20.000 m². O Pátio está 

localizado sito a Rua Avenida Governador Manoel Ribas nº 160, e demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Localização espacial onde será construído o Pátio de Estacionamento e Triagem. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

50 

 

O Projeto do Pátio de Estacionamento e Triagem atende as orientações previstas na Lei 

Complementar nº 67 de 27 de agosto de 2007, bem como ao atendimento do art. 5º da Lei 

Municipal 1.912/95 que cria a zona permitida para instalação de empresas geradoras de 

tráfego pesado na cidade e balneários, estabelece os critérios para operação, e dá outras 

providências, vide: 

 

Art. 5º - No caso de empresas definidas no artigo 1º, e instalados nas zonas previstas no 

artigo 2º, estas obrigadas a ter área interna de manobra, e estacionamento para caminhões 

nas proporções como a seguir especifica: 

 

I - para área de até 1000 m² - pátio para estacionamento de 5 caminhões; 

II - para área de até 5000 m² - pátio para estacionamento de 20 caminhões; 

III - para área superior a 5000 m² - pátio para estacionamento mínimo de 20 caminhões e 

cinco vagas para cada 1000 m² que acrescer; 

 

§ 1º - As empresas deverão possuir dois portões de acesso. 

 

§ 2º - Quando a empresa estiver localizada em esquina ou próximo a importante cruzamento 

para o sistema viário, deverá haver prévia consulta ao Centro de Planejamento Municipal e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos para definição da locação dos 

referidos portões. 

 

§ 3º - Quando a empresa tiver acesso a BR 277 e variante, PR 407 e PR 412 deverão estar 

localizadas a pelo menos 15 (quinze) metros das respectivas faixas de domínio e possuir pista 

anterior de desaceleração com 50 (cinqüenta) metros, construído paralelamente ao eixo da 

via. 

 

3.5.3 Dutos Viários 

 

O Duto Viário será composto por dois dutos de diâmetro 12” (doze polegadas) e terá uma 

extensão de 1.456 metros com origem no Terminal de Granéis Líquidos, denominado como 

Ponto “A” e término no Píer Público de Infamáveis do Porto de Paranaguá, denominado como 

Ponto “B”. A Figura 4 demonstra os Dutos Viários e respectivo caminhamento. 
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Figura 4: Localização espacial onde será instalado os Dutos Viários de transporte de 

combustíveis/líquidos. 

 

O Duto Viário será tratado e detalhado por meio de 7(sete) trechos, como demonstrado na 

Figura 5. 

 

Nas Figuras 6 a 12 estão tipificados cada trecho em maiores detalhes. 
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Figura 5: Detalhamento do Duto Viário e os 7 trechos separadamente. 
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Figura 6: Trecho 1 do Duto Viário - Ponto A ao Ponto 1. 

 

O Duto Viário sai do Terminal de Granéis Líquidos (Ponto) junto à faixa de domínio da linha 

férrea da ALL perpendicular a Rua José Thomas em direção à Av. Bento Munhoz da Rocha, – 

ponto (P1). Percorrendo um trecho de aproximadamente 143,00 m. 
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Figura 7: Trecho 2 do Duto Viário - Ponto 1 ao Ponto 2. 

 

A partir do ponto (P1) o Duto Viário segue em direção ao ponto (P2) até a Av. Bento Rocha, 

seguindo em direção ao Terminal de Granéis Líquidos Público de Álcool, num trecho 

aproximado de 112,00 m. 
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Figura 8: Trecho 3do Duto Viário - Ponto 2 ao Ponto 3. 

 

Do ponto (P2) o Duto Viário atravessa a Av. Bento Rocha, entrando no Terminal Público de 

Álcool, definido como ponto (P3), numa extensão de 16,00 m. 
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Figura 9: Trecho 4 do Duto Viário - Ponto 3 ao Ponto 4. 

 

 

Na entrada do Terminal (P3), o Duto Viário atravessará a caixa de concreto – ramal 

ferroviário – até o muro de divisa e, a partir deste ponto, o Duto Viário segue em paralelo ao 

mesmo até o ponto (P4), saindo do Terminal em direção ao trecho definido pela APPA 

(servidão de passagem) na área União Vopak. 
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Figura 10: Trecho 5 do Duto Viário - Ponto 4 ao Ponto 6. 

 

 

 

Na saída do Terminal, ponto (P4), o Duto Viário atravessará a linha férrea (sentido União 

Vopak), enterrado em uma caixa de concreto até o muro de entrada da área denominada de 

servidão de passagem definido pela APPA, ponto (P5). A partir deste ponto, o Duto Viário 

continua em direção ao ponto (P6), enterrado em caixa de concreto. 
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Figura 11: Trecho 6 do Duto Viário - Ponto 6 ao Ponto 9. 

 

 

 

Ponto (P6) ao ponto (P7): o Duto Viário atravessará a linha férrea (sentido Av. Cel. Santa 

Rita), em piperack, num trecho aproximado de 40,00 m. 

 

Do ponto (P7) ao ponto (P8): o Duto Viário volta a ser enterrado, atravessando a Av. Cel. 

Santa Rita em caixa de concreto estrutural, indo até o muro do Centro Recreativo da 

TransPetro ponto (P8). A partir deste ponto, o caminhamento do Duto Viário se fará do lado 

interno do Centro Recreativo, também enterrado e em caixa de concreto, chegando até o 

ponto do “bicicletário”. Neste ponto, afloram os dutos e seguirão sobre o “bicicletário” 

encontrando os dutos das demais empresas operadoras do píer, como (Cattalini, CPA, 

Terminal Público de Álcool, União Vopak). Deste ponto em diante seguirão pelo 

caminhamento, junto aos dutos existentes, conforme mostrado até o ponto (P9), entrada na 

área primária – Píer Público de Inflamáveis (APPA), num total de 390,00 m de extensão. 
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Figura 12: Trecho 7 do Duto Viário - Ponto 9 ao Ponto B 

 

 

No ponto (P9) o Duto Viário seguirá o caminhamento no sentido ao Ponto B (ponto de 

conexão com os navios). 
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A Tabela 01 descreve cada trecho com relação às suas respectivas metragens e áreas de 

abrangência. 

 

Tabela 1: Metragem e área de abrangência para cada Trecho do Duto Viário. 

 

TRECHO ABRANGÊNCIA COMPRIMENTO 

(M) 

LARGURA (M) ÁREA (M²) 

1 ALL 143,00 1,60 228,80 

2 APPA 112,00 1,60 179,20 

3 MUNICÍPIO 16,00 1,60 25,60 

4 APPA 70,00 1,60 112,00 

5 APPA (U. Vopak) 290,00 1,00 290,00 

6 MUNICÍPIO 390,00 1,60 624,00 

7 APPA 435,00 1,60 696,00 

   Total  2.155,60 

 

3.5.4 Uso e Ocupação do Solo 

 

Segundo a Lei Complementar Municipal nº 62 de 27 de agosto de 2007, a área onde será 

instalado o Complexo Logístico Intermodal, está categorizada como Zona de Interesse 

Portuário (ZIP), outrossim, o seu uso prioritário é para atividades portuárias e correlatas, 

garantindo assim a implantação dos estabelecimentos classificados como Indústrias 1, 2 e 3, 

Comércio e Serviço Geral, Comércio e Serviço Específico, Comércio e Serviço Setorial e 

Indústria Caseira, Comércio e Serviço Vicinal, Comércio e Serviço de Bairro de grande e 

médio porte. 

 

A Lei Complementar Municipal n° 62 de 27 de agosto de 2007, que institui o Zoneamento de 

Uso e Ocupação do Solo do Município de Paranaguá, e dá outras providências, reforça as 

descrições da área conforme os Artigos: 
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Art. 1º - A Lei dispõe sobre a divisão do território do Município de Paranaguá em zonas e 

setores e estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de 

orientar e ordenar o crescimento da cidade. 

 

Art. 2º - São partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 

 

I - Anexo I - Tabelas de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo; 

 

II - Anexo II - Classificação, Definição e Relação dos Usos do Solo para Implantação do 

Zoneamento; 

 

III - Anexo III - Mapa de Zoneamento Rural; 

 

IV - Anexo IV - Mapa de Zoneamento Urbano; 

 

V - Anexo V - Mapa Detalhamento dos Setores da ZPTI (setores); 

 

VI - Anexo VI - Mapa Detalhamento dos Setores Especiais. 

 

Art. 3º - Zoneamento é a divisão do território do Município que visa dar a cada região 

melhor utilização em função das condições ambientais, da topografia, do sistema viário e da 

infraestrutura existente, através da criação de zonas e setores de uso e ocupação do solo e 

adensamentos diferenciados, tanto para a área Rural quanto para a área Urbana, ora 

denominadas de Macro Zona Rural e Macro Zona Urbana. 

 

Parágrafo Único - As zonas e setores serão delimitados por vias, logradouros públicos, 

acidentes topográficos e divisas de lote. 

 

Art. 4º - As disposições desta lei deverão ser observadas, obrigatoriamente: 

 

I - na concessão de alvarás de construção; 

 

II - na concessão de alvarás de localização de usos e de atividades urbanas; 

 

III - na execução de planos,  programas,  projetos, obras e serviços referentes a edificações 

de qualquer natureza; 

 

IV - na urbanização de áreas; 

V - no parcelamento do solo. 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777678/art-3-lc-62-07-paranagua
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777626/art-4-lc-62-07-paranagua
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º - O Zoneamento e os critérios de Uso e Ocupação do Solo atendem à Política Urbana 

e à Política de Uso e Ocupação do Solo, contidas na Lei do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Paranaguá, que estabelece os seguintes 

objetivos: 

 

I - a ordenação das funções da cidade através da utilização racional do território, dos 

recursos naturais, e do uso dos sistemas viário e de transporte, quando do parcelamento do 

solo, da implantação e do funcionamento das atividades essenciais à vida da cidade 

(residenciais, comerciais, de serviços e industriais); 

 

II - estímulo à geração de empregos e renda, incentivando o desenvolvimento e a distribuição 

equilibrada de novas atividades; 

 

III - compatibilização do uso do solo com a morfologia da cidade e com o sistema viário e 

transporte coletivo; 

 

IV - hierarquização do sistema viário, de forma a garantir o efetivo deslocamento de 

veículos, atendendo às necessidades da população, do sistema de transporte coletivo; 

 

V - adensamento habitacional e das atividades comerciais e de serviços em áreas que 

dispõem de sistema viário e demais infraestruturas; 

 

VI - desenvolvimento e recuperação das áreas e comunidades rurais e insulares integrando-

as às atividades e ao espaço urbano; 

 

VII - viabilização de meios que proporcionem qualidade de vida à população, em espaço 

urbano adequado e funcional e com planejamento integrado das políticas públicas; 

 

VIII - preservação da escala da cidade e de seus valores naturais, culturais e paisagísticos; 

 

IX - compatibilização das políticas de incentivos à preservação do Patrimônio Ambiental, 

Cultural e Paisagístico; 

 

X - participação da comunidade na gestão urbana; 

 

XI - atendimento à função social da propriedade imobiliária urbana, preconizado na 

Constituição Federal e na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 -  Estatuto da Cidade. 

... (Omissis) .... 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777490/art-5-lc-62-07-paranagua
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SEÇÃO IV 

DA ZONA DE INTERESSE PORTUÁRIO - ZIP 

 

Art. 39 - A Zona de Interesse Portuário (ZIP) caracteriza-se pelo uso prioritário e 

preponderante de  atividades  portuárias  e correlatas, com potencial de impacto ambiental e 

urbano significativos. 

 

Art. 40 - São objetivos da Zona de Interesse Portuário: 

 

I - dar condições de desenvolvimento e incrementar as atividades portuárias; 

 

II - concentrar atividades incômodas ao uso residencial; 

 

III - concentrar atividades de risco ambiental de forma controlada. 

 

§ 1º -  O uso e a ocupação da ZIP deverá respeitar a legislação ambiental federal e estadual 

pertinente. 

 

§ 2º - Na Zona referida no caput desse artigo, poderá ser aplicado o instrumento da 

utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública, nos termos da lei específica. 

 

ANEXO II 

CLASSIFICAÇÃO, DEFINIÇÃO E RELAÇÃO DOS USOS DO SOLO PARA 

IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO 

 

1. QUANTO À DEFINIÇÃO DOS USOS DO SOLO 

 

1.1 Habitacional: Edificação destinada à habitação permanente ou transitória; 

 

1.2 Comunitário: Espaço, estabelecimento ou instalação destinada à educação, lazer, 

cultura, saúde, assistência social e cultos religiosos; 

 

1.3 Comercial e de serviço: Atividade caracterizada pela relação de troca visando o lucro e 

estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividades caracterizada pelo préstimo de 

mão-de-obra e assistência de ordem intelectual ou espiritual; 

 

1.4 Industrial: Atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de 

insumos; 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7774003/art-39-lc-62-07-paranagua
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7773985/art-40-lc-62-07-paranagua
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1.5 Agricultura: Atividade pela qual resulta a fertilidade do solo para a produção de plantas 

para atender as necessidades do próprio agricultor ou com vistas ao mercado consumidor. 

 

1.6 Mineração: Atividade pela qual são extraídos minerais ou substâncias não metálicas do 

solo e sub-solo. 

 

1.7 Manejo Florestal e/ou Agrosilvopastoril: É o conjunto de atividades de administração 

(gerenciamento) de uma floresta e/ou área de atividades Agrosilvopastoril a fim de que seja 

possível utilizar otimizadamente os recursos agroflorestais. Abrange aspectos físicos, 

financeiros, informativos e organizacionais e tem como resultado precípuo o aproveitamento 

dos bens e benefícios produzidos pela floresta e pelo solo, associado à manutenção da 

qualidade ambiental.  

 

2. QUANTO À NATUREZA 

 

2.1. Perigosas: Atividades que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, 

produção de gases, poeiras, exalação de detritos danosos à saúde ou que eventualmente, 

possam por em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas. 

 

2.2. Nocivas: Atividades que impliquem a manipulação de ingredientes, matérias-primas ou 

processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos possam 

poluir a atmosfera, o solo e/ou os cursos d’água. 

 

2.3. Incômodas: Atividades que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, 

exalações ou conturbações no tráfego, induções à implantação de atividades 

urbanisticamente indesejáveis, que venham incomodar a vizinhança e/ou por em risco o 

zoneamento municipal. 

 

3. QUANTO À ESCALA DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

3.1. Pequeno Porte: Área de construção até 100,00 m2 (cem metros quadrados); 

 

3.2. Médio Porte: Área de construção entre 100,00 m2 (cem metros quadrados) e 800,00 m2 

(quatrocentos metros quadrados); 

 

3.3. Médio-Grande Porte: Área de construção entre 800,00 m2 (quatrocentos metros 

quadrados) e 2.000m² (dois mil metros quadrados); 

 

3.4 Grande Porte: Área de construção acima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados). 

 

4. QUANTO À ESCALA DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 
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4.1. Pequeno Porte: Área de construção até 100,00 m2 (cem metros quadrados); 

 

4.2. Médio Porte: Área de construção entre 100,00 m2 (cem metros quadrados) e 800,00 m2 

(quatrocentos metros quadrados); 

 

4.3. Médio-Grande Porte: Área de construção entre 800,00 m2 (quatrocentos metros 

quadrados) e 2.000m² (dois mil metros quadrados); 

 

4.4 Grande Porte: Área de construção acima de 2.000m² (dois mil metros quadrados). 

 

Nota Explicativa Relevante: Diante da divergência contida no Anexo II, da Lei em questão, urge 

entendimento que a metragem por extenso e entre parenteses (quatrocentos metros quadrados), deve 

prevalecer sobre a expressa em algarismo como sendo 800m².  Supra saber segue ementa de julgado proferido 

pelo TJ/PR, tratando da prevalencia da grafia por extenso, divergente dos algarismos, indicados em sentença 

judicial, quando da fixação do percentual a título de honorários advocatícios:  

(TJPR  Ac. 4624, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJ 24/11/2006). 

A Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), mencionada no julgado, em seu art. 12, assim dispõe: 

"Art . 12. Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência. 

lndicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, 

a indicação da menor quantia".  

  

5. QUANTO AO GRAU DE ADEQUADAÇÃO À ZONA 

 

5.1. Permitidas: Compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as 

finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente; 

 

5.2. Permissíveis: Compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona ou setor 

dependerá da análise ou regulamentação específica do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano para cada caso; 

 

5.3. Proibidas: Compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são 

nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou 

setor correspondente. 

 

5.4. Toleradas: atividades e edificações já existentes e que tem garantido o direito de ampliar 

e/ou reformar. 

 

6. QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DO SOLO 

 

6.1 Uso Habitacional: Edificações destinadas à habitação permanente ou transitória 

subclassificando-se em: 
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6.1.1 HABITAÇÃO UNIFAMILIAR: edificação destinada à moradia de uma só família; 

 

6.1.2 HABITAÇÃO COLETIVA: edificações destinadas a servir de moradia a mais de uma 

família, contendo uma ou mais unidades autônomas; 

 

6.1.3 HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM SÉRIE: 2 (duas) ou mais unidades autônomas de 

residências unifamiliares, agrupadas horizontalmente, paralelas ou transversais ao 

alinhamento predial; 

 

6.1.4 HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL: edificação destinada à assistência social, 

abrigando estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais como albergues, alojamentos 

estudantis, casa do estudante, asilos, conventos, seminários, internatos e orfanatos; 

 

6.1.5 HABITAÇÃO TRANSITÓRIA: edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso 

transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneração. 

 

6.2 Usos Comunitários: Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, 

lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos, com parâmetros de ocupação 

específicos, subclassificando-se em: 

 

6.2.1 USO COMUNITÁRIO 1: atividades de atendimento direto e funcional ao uso 

residencial, tais como: ambulatório, unidade de saúde, assistência social, berçário, creche, 

hotel para bebês, biblioteca, ensino maternal, ensino pré-escolar, jardim de infância, escola 

especial, casas de culto e templos religiosos de pequeno porte. 

 

6.2.2 USO COMUNITÁRIO 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou 

veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, tais como: auditórios, casas de 

boliche, casa de espetáculos artísticos, cancha de esportes, centro de recreação, centro de 

convenções, centro de exposições, cinema, colônia de férias, museu, sede cultural, esportiva e 

recreativa, sociedade cultural, teatro, estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

hospital, maternidade e pronto-socorro, casas de culto e templos religiosos de médio e 

grande portes. 

 

6.2.3 USO COMUNITÁRIO 3: atividades de grande porte, que impliquem em concentração 

de pessoas ou veículos, não compatíveis diretamente ao uso residencial e sujeitas a controle 

específico, tais como: autódromo, cartódromo, centro de equitação, pista de treinamento, 

estádio e rodeio, universidades, faculdades e estabelecimentos de ensino de nível superior. 

 

6.3 Usos Comerciais e de Serviços: Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca 

visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividades pelas quais 

fica caracterizado o préstimo de mão de obra ou assistência de ordem intelectual ou 

espiritual. 
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6.3.1 COMÉRCIO E SERVIÇO VICINAL – Atividade comercial varejista e atividades 

profissionais e serviços pessoais de pequeno porte, disseminada no interior das zonas, de 

utilização imediata e cotidiana, entendida como um prolongamento do uso residencial. 

 

6.3.2 COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO – Atividades comerciais e varejistas de proteção 

de serviços de médio porte destinadas a atendimento de determinado bairro ou zona. 

 

6.3.3 COMÉRCIO E SERVIÇO SETORIAL – Atividades comerciais varejistas e de prestação 

de serviços, destinadas a um atendimento de maior abrangência. 

 

6.3.4 COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL – Atividades comerciais varejistas e atacadistas ou 

de prestação de serviços destinadas a atender à população em geral, que por seu porte ou 

natureza, exijam confinamento em área própria. 

 

6.3.5 COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECÍFICO – Atividade peculiar cuja adequação à 

vizinhança, ao sistema viário e ao meio ambiente depende de análise especial. 

 

6.7 Uso Industrial: espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à indústria e/ou 

agro-indústria, ou seja, produção de algum tipo de produto final ou desenvolvimento de 

algum processo produtivo. 

 

6.7.1 INDÚSTRIA CASEIRA: atividade industrial não incômoda à vizinhança, compatível 

com as instalações residenciais, podendo ser desenvolvida junto à residência; 

 

6.7.2 INDÚSTRIA TIPO 1: atividade industrial compatível ao uso residencial, não incômoda 

ao entorno no que diz respeito aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental... 

 

6.7.3 INDÚSTRIA TIPO 2: atividade industrial compatível com o seu entorno, no que diz 

respeito aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental, e aos parâmetros 

construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos... 

 

6.7.4 INDÚSTRIA TIPO 3: atividades industriais em estabelecimento que impliquem na 

fixação de padrões específicos, no que diz respeito aos níveis de ruído, de vibração e de 

poluição ambiental, quanto às características de ocupação do lote, de acesso, de localização, 

de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados... 

 

6.7.5 INDÚSTRIA TIPO 4: atividades industriais cujo funcionamento pode gerar um intenso 

fluxo de veículos de carga e cujo nível de interferência ambiental requer estudos e avaliações 

de impactos específicos... 
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7 Observações Gerais 

 

7.1 Todas as indústrias deverão possuir licenciamento dos órgãos ambientais competentes. 

 

7.2 Os casos não incluídos nesta lei deverão ser submetidos à apreciação e aprovação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

No Capítulo final desse Estudo está apresentado a classificação do Empreedimento e/ou vide 

Figura 13, conforme orienta a Certidão de viabilidade emitida pelo Municipio de Paranaguá. 

3.5.4.1 PDZPO – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá 

 

Sob a ótica Política Institucional foi concebido o PDZPO – Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto de Paranaguá, desenvolvido através da parceria entre a Fundação de 

Ensino de Engenharia de Santa Catarina (FEESC), representada pelo Laboratório de 

Transportes e Logística (LabTrans), e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina  - 

APPA., por iniciativa da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 

onde avocou estudo minucioso da situação atual dos portos em questão, assim como 

estabelecimento de tendências futuras de demanda, tráfego marítimo, e outros aspectos 

importantes para o planejamento portuário, outrossim definir o uso apropriado das áreas do 

porto. Assim uma vez contextualizada as demandas atuais, foi possível delinear o zoneamento 

futuro em busca do qual a Autoridade Portuária deverá gerir as ações inerentes ao porto, 

permitindo, assim, ações da Autoridade Portuária para garantir seu papel de destaque no 

cenário portuário nacional e internacional. 

 

A União, assim em coadjuvação aos referidos Atos, deu a plenitude legal a implantação e 

operação do Terminal, leia-se Porto Organizado, através do Decreto n° 4.558 de 30 de 

dezembro de 2002 que estabeleceu como Área do Porto Organizado de Paranaguá constituída: 

 

I - pelas instalações portuárias terrestres existentes na Baía de Paranaguá, desde Pontal do 

Sul, estendendo-se até a Foz do Rio Nhundiaquara, abrangendo todos os cais, docas, pontes e 

piers de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas, pátios, edificações em geral, 

vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos e ilhas ao longo 

dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes a União, incorporadas ou não 

ao patrimônio do Porto de Paranaguá ou sob sua guarda e responsabilidade. 

 

II - pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, tais como áreas de fundeio, bacias 

de evolução, canais de acesso da Galheta, Sudeste, do Norte e suas áreas adjacentes até as 

margens das instalações terrestres do Porto Organizado, conforme definido no inciso I deste 

artigo, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela administração do Porto 

ou por outro órgão do Poder Público. 
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O polígono no qual se encontra inserido o Porto Organizado de Paranaguá foi definido pela 

própria autoridade e aprovada pelo CAP através da Resolução 008/2010, regulamentada pelo 

Decreto n° 1.562 de 31 de maio de 2011 - Declara de utilidade pública as áreas do Macro 

Zoneamento da Área do Porto Organizado de Paranaguá configurada como as áreas de 

expansão, para fins de intervenção em área de Preservação Permanente – APP, onde serão 

instalados investimentos e obras de interesse publico. 

 
O Mapa 3 demonstra o Empreendimento e parte do PDZPO e, corroborando, a Figura 13 

demonstra cópia da Declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá a qual ratifica 

as condições necessárias. 
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Mapa 3: Localização do Complexo Logístico Intermodal e parte do PDZPO do Município de Paranaguá 
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Figura 13: Declaração da Prefeitura de Paranaguá certificando que o Empreendimento está em 

acordo com o zoneamento e uso e ocupação do solo municipal 
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3.6 Documentação Legal da área 

 

3.6.1 Terminal de Granéis Líquidos 

 

A área destinada à instalação do Terminal de Granéis Líquidos, situada na Rua Dona 

Ludovica Bório nº 1.246, Bairro Porto dos Padres, está inserida quase que em sua totalidade, 

na Matrícula nº 6.242, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaguá, com área total de 

35.263,00 m², criada em 11 de julho de 1977, em decorrência da unificação das matrículas 

primitivas nº 3.947, nº 5.652, nº 5.653 e nº 6.057, com área total de 35.263,00 m², 

originalmente de propriedade da empresa Companhia Floresta de Armazéns Gerais. (AV.1). 

Vide cópia da Matrícula e Certidão da área no Anexo 06. 

 

Em 16 de agosto de 1977 foi registrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel para 

a Companhia RioGrandense de Adubos – CRA. (R.2). 

 

Após o lançamento de 17 (dezessete) averbações e registros, versando sobre três hipotecas 

distintas (R.3, R.4 e R.6), todas já baixadas (AV.5, AV.7 e AV.8), a alteração do logradouro 

de Estrada Velha do Rocio para Rua Dona Ludovica Bório (AV. 9), Edificações (AV.10, 

AV.11, AV.12, AV.13, AV.14, AV.15), Ampliações (AV.16 e AV.17), Alteração da 

denominação social da proprietária (AV.18) e a retificação da metragem do último segmento 

da linha de frente do imóvel de 144,00m para 114,00m (AV.19), em 25 de novembro de 1991 

foi registrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel para a Fertibrás Sociedade 

Anônima Adubos e Inseticidas. (R.20). 

 

Em seguida, após o lançamento de mais duas averbações de ampliação (AV.21 e AV.22), uma 

de alteração da denominação social da proprietária (AV.23), o registro (R.24) e a baixa 

(AV.25) de uma hipoteca, em 16 de dezembro de 2010 foi registrada Certidão de Assembléia 

Geral Extraordinária formalizando a incorporação da Fertibrás S.A. pela Yara Brasil 

Fertilizantes S.A. que passou a figurar como proprietário do imóvel, desde então, não tendo 

sido averbada ou registrada qualquer alteração na situação do imóvel referente à matrícula em 

questão. 

 

Anteriormente, em 13 de janeiro de 2010 a Yara Brasil Fertilizantes S.A., na qualidade de 

Compromitente, e a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., como 

Compromissária, celebraram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do 

Imóvel em questão, quando avençaram que a respectiva Escritura Pública Definitiva de 

Compra e Venda do Imóvel, deveria ser outorgada pela Compromitente em favor da 

Compromissária “até o prazo de 120 dias”, possibilitando, se não observado, a suspensão do 

pagamento das parcelas vincendas. Vide em Anexo 09. 

 

Por fato alheio à vontade da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., a 

Compromitente não observou o referido prazo não possibilitou a lavratura do instrumento 
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público em questão, fato que decorreu, inclusive, na legítima suspensão dos pagamentos, 

situação que perdura até a presente data. 

 

No mesmo instrumento particular, as partes avençaram a cessão e transferência de direitos 

possessórios objeto de Escritura Pública n° 1.052-N, datada de 10 de agosto de 1998 – vide no 

Anexo 10, referente à outra fração da área (7.421,90 m²) utilizada para instalação do Terminal 

de Granéis Líquidos, acima devidamente identificada, confrontante à área referente à 

matrícula nº 6.242, celebrada pela Compromitente com a extinta RFFSA. Finalmente os 

Direitos Possessórios do Título nº 1.052-N, vale observar os subitens 3.1 e 3.2 da Clausula 3 

do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel nº 238943 

de 35.263,00 m
2
 e Cessão de Transferência de Diretos Possessórios de 7.421,90 m

2
”. 

 

Assim como no caso da área da Matrícula nº 6.242, a cessão e transferência da área ainda se 

encontra pendente de formalização por meio de instrumento público, por omissão da 

Compromitente, o que foi objeto da mesma notificação acima mencionada. 

 

Diante do exposto, resta comprovada a legitimidade da posse exercida pela CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. sobre a totalidade da área destinada à instalação do 

Terminal de Granéis Líquidos. 

 

3.6.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Para dar suporte à operação inerente ao Terminal de Granéis Líquidos, observadas as 

exigências da Lei Municipal nº 1.912/95, faz parte do empreendimento a estruturação de um 

Pátio de Estacionamento e Triagem, situado na Rua Avenida Governador Manoel Ribas, nº 

160, cuja área está inserida, quase que em sua totalidade, nas matrículas nº 9.947 e nº 46.967, 

ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaguá. Vide no Anexo 06 cópia das 

Matrículas e Certidões das áreas. 

 

A Título de explicação, o imóvel referente à Matrícula n° 9.947, com área total 16.800,00 m², 

originalmente de propriedade de Aristeu Correia de Bittencourt, em 28 de abril de 1978 foi 

transferido para a empresa Companhia Cacique de Armazéns Gerais. (AV.1 - Escritura 

Pública de Promessa de Compra e Venda e R.2 - Carta de Adjudicação Compulsória). 

 

Após o lançamento de duas averbações referentes à edificação (AV. 3 e AV.4), em 03 de 

novembro de 1993 foi registrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel para a 

Adusolo Fertilizantes S.A. (R.5). 

 

Enquanto proprietária do imóvel, entre 1994 e 1995, a Adusolo ofereceu o bem em garantia 

hipotecária ao Banco do Estado do Paraná S.A. (R.6; R.10; R.11; R.12; R.13 e R.14), sendo 

uma hipoteca de 5º grau a informação lançada na matrícula do imóvel, de acordo com a 
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certidão em anexo, porém, cuja baixa já foi judicialmente determinada, conforme abaixo será 

esclarecido. 

 

Já o imóvel referente à Matrícula nº 46.967, com área total 22.327,00 m², originalmente de 

propriedade de Companhia Cacique de Armazéns Gerais, foi transferido para a Adusolo 

Fertilizantes S.A., em 03 de novembro de 1993, quando do registro da respectiva Escritura 

Pública de Compra e Venda e Re-Ratificação (R.1). 

 

Enquanto proprietária do imóvel, entre 1994 e 1995, a Adusolo, da mesma forma da matrícula 

anterior, ofereceu o bem em garantia hipotecária ao Banco do Estado do Paraná S.A. (R.2; 

R.6; R.7; R.8; R.9 e R.10), sendo uma hipoteca de 5º grau a informação lançada na matrícula 

do imóvel, de acordo com a certidão em anexo, porém, cuja baixa já foi judicialmente 

determinada, conforme esclarecimento que segue abaixo. 

 

Nos termos da Carta de Arrematação extraída dos autos nº 267/1996, da 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Curitiba, da falência da Adusolo Fertilizantes S.A., datada de 13 de agosto de 

2010, a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. arrematou um imóvel contendo 

as áreas compreendidas por ambas as matrículas acima identificadas. Vide no Anexo 07 cópia 

da Carta de Arrematação.  

 

Nos termos do referido documento, “Além das áreas descritas nas referidas matrículas 

[46.967 e 9.947], o imóvel é composto de outras duas áreas de usucapião. Uma das áreas de 

usucapião é contígua à área descrita na matrícula nº 46.967 (conforme levantamento 

topográfico anexo ao laudo de avaliação juntado aos autos de falência). A outra área de 

usucapião, antes utilizada como área de estacionamento de caminhões pela empresa falida, 

cujo levantamento topográfico não se fez possível, apresenta área estimada de 1.386,32 m² 

(conforme laudo de avaliação)”. 

 

Ao final, nos termos do próprio documento, restou determinada, além da baixa de todos os 

registros/ônus existentes sobre o imóvel, em atendimento ao item 5.8.17.1 do Código de 

Normas, a hipoteca judicial sobre o bem arrematado, em favor do processo, até a quitação do 

parcelamento assumido em 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Muito embora já tenha havido a regular e integral quitação do preço pela CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., o registro da transferência em questão ainda não se 

fez possível, em razão de questões inerentes a tramitação da tramitação da Ação de Falência. 

 

Portanto, do disposto no item anterior, resta também comprovada à legitimidade da posse 

exercida pela CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. sobre a totalidade da área 

destinada ao pátio de triagem, que integra o empreendimento dando suporte a operação, 

observadas todas as exigências legais incidentes. 
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3.6.3 Anuências 

 

Com vistas a publicizar e/ou dar efeito público às iniciativas necessárias à implantação do 

Terminal de Granéis Líquidos foram endereçadas uma seara de Correspondências aos 

seguintes Pares, as quais podem ser observadas no Anexo 11: 

 

- Prefeitura Municipal de Paranaguá; 

- ALL – América Latina Logística;  

- CAB - Águas de Paranaguá; 

- COPEL – Companhia Paranaense de Energia; 

- Empresa Vopack – APPA; 

- Agência ANTAQ – APPA; 

- Empresa Álcool Paraná – TCPA; 

- Empresa Catallini; e 

- Empresa Transpetro. 

 

3.7 Concepção do Projeto 

 

3.7.1 Faseamento de Execução do Projeto - ENGENHARIA 

 

1. Serviços Preliminares 

 

a. Alvará de demolição das estruturas existentes (instalações de fertilizantes); 

b. Desmontagem das estruturas existentes (balança rodoviária, antena de rádio, 

instalações elétricas e etc...); 

c. Demolição de pisos, paredes e cobertura dos armazéns; 

d. Realização do transporte e destinação dos materiais reaproveitáveis e entulhos; 

e. Realização de instalações elétricas provisórias (fase - obra); 

f. Levantamento do passivo ambiental da área onde será implantado o Terminal de 

Granéis Líquidos; e 

g. Projetos e programas ambientais decorrentes da demolição. 

 

2. Preparação 

 

h. Levantamento planialtimétrico de toda área de implantação do Terminal de 

Granéis Líquidos e encaminhamento do Duto Viário; 

i. Serviços de terraplenagem (cortes, aterros, substituição de materiais); 

j. Sondagens de solo; e 
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k. Aprovação dos projetos (Prefeitura, Corpo de bombeiros e outros órgãos que se 

faça necessário para a realização do empreendimento); 

 

3. Projetos 

l. Projeto de implantação dos tanques e Duto Viário; 

m. Projetos de infraestrutura dos tanques; 

i. Estaqueamento; e 

ii. Base dos tanques. 

n. Projeto do encaminhamento do Duto Viário (Terminal de Granéis Líquidos ao Píer 

Público de Inflamáveis); 

o. Projetos elétricos 

i. Força 

ii. Iluminação do Terminal de Granéis Líquidos e instalações existentes (escritório, 

almoxarifado, etc...) 

iii. Iluminação de emergência; 

iv. Subestação de energia; e 

v. Malha de aterramento (Terminal de Granéis Líquidos). 

p. Projeto de drenagem (águas pluviais); 

q. Projeto de circuito interno de TV (CFTV); 

r. Projeto de Segurança (ISPS-CODE); 

s. Projeto de Prevenção de combate a incêndio; 

t. Projetos arquitetônicos (civil – escritório/almoxarifado/etc...) 

i. Infraestrutura; 

ii. Superestrutura; 

iii. Telefônico; 

iv. Elétrico; 

v. Hidro-sanitário;e 

vi. Paisagismo. 

u. Projeto de automação; 

v. Projeto ANP (Agencia Nacional de Petróleo); 

w. Projeto ALL (America Latina Logística); 

x. Projeto de proteção catódica; e 

y. Projeto de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA. 

 

2- Implantação do Terminal de Granéis Líquidos 

 

a. Montagem Mecânica 

 

i. Sistema de interligação do Duto Viário (Terminal de Granéis Líquidos<>Píer 

Público de Inflamáveis); 

1. Tubulações; 

2. Conexões; 
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3. Válvulas; e 

4. Outros. 

ii. Montagem dos tanques de armazenamento – 18 (dezoito); 

iii. Montagem do Duto Viário de interligação dos tanques com a casa de bombas; 

iv. Sistema de combate a incêndio; 

1. Reservatório d’água; 

2. Tubulações, conexões; 

3. Canhões, mangueiras, bicos, abrigos para mangueiras; 

4. Reservatório de LGE (liquido gerador de espuma); 

5. Tubulações de LGE; 

6. Extintores de incêndio; e 

7. Outros. 

v. Sistema de bombeamento do Terminal de Granéis Líquidos ao Píer; 

1. Tubulações, conexões, válvulas, etc..; e. 

2. Casa de bombas. 

vi. Sistema de interligação das plataformas rodoviária e ferroviária com a casa de 

bombas; 

1. Tubulações, conexões, válvulas, etc... 

vii. Plataformas de carga/descarga rodoviária e ferroviária 

1. Tubulações, conexões, válvulas, etc... 

viii. Sistema de ar comprimido 

ix. Sistema de lançamento e recebimento de “PIG” no Terminal de Granéis Líquidos e 

no Píer; 

x. Sistema de drenagem oleosa (SAO); e 

xi. Tanque para armazenamento de rejeitos ou resto estoque – (capacidade de 

aproximadamente 250,00 m³)  

 

b. Obras Civis 

 

i. Fundação dos tanques  

1. Estaqueamento; e 

2. Base dos tanques. 

ii. Bacia de contenção 

1. Piso impermeabilizado; 

2. Muros externos; 

3. Muros internos; e 

4. Escadas de acesso. 

iii. Estrutura e cobertura plataforma de carga e descarga 

1. Rodoviária; e 

2. Ferroviária. 

iv.  Desvio ferroviário 

v. Caixas separadoras de óleo (SAO) 
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vi. Base das balanças de pesagem 

1. Rodoviária – 2 (duas); e 

2. Ferroviária – 1 (uma). 

vii. Escavação e re-aterro de valas para assentamento das canaletas de concreto 

armado 

viii. Canaletas pré-moldadas em concreto armado para o assentamento e instalação do 

Duto Viário de interligação do Terminal de Granéis Líquidos ao Píer 

ix. Fossas sépticas – esgoto 

x. SAO – caixa de separação de água e óleo 

xi. Estação de tratamento de efluentes 

xii. Sistema de drenagem pluvial  

xiii. Prédios 

1. Administrativo; 

2. Oficina de manutenção; 

3. Vestiário e sanitários; 

4. Laboratório; 

5. Almoxarifado; 

6. Guaritas; 

7. Prédio para instalação de geradores de energia elétrica; 

8. Casa de bombas (descarga rodoviária / ferroviária / navio); 

9. Casa de transformação de energia (primária / rebaixamento / combate a incêndio); 

10. Comando de operações do Terminal de Granéis Líquidos; e 

11. Comando de motores – CCM. 

xiv. Box para separação e armazenagem temporária de resíduos sólidos e líquidos 

xv. Sistema de distribuição de água de serviço - para atendimento do Terminal de 

Granéis Líquidos 

xvi. Pavimentação  

1. Arruamento interno – Terminal de Granéis Líquidos; 

2. Estacionamento de veículos (administração e operação); 

3. Calçadas; 

4. Meio fio; 

5. Sarjetas; e 

6. Boca de lobo, etc... 

xvii. Sistema de sinalização  

1. Placas; 

2. Avisos; 

3. Identificadores; e 

4. Rotas de fuga, etc... 

xviii. Portões de acesso 

1. Pedestres – (pessoal operação / administrativo) 

a. Torniquetes; e 

b. Catracas. 
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2. Rodoviário – cancelas; e 

3. Ferroviário. 

xix. Sistema de segurança – ISPS-CODE 

1. Controle de acesso; e 

2. Programas – software. 

xx. Sistema de comunicação 

1. Central telefônica; 

2. Aparelhos de comunicação (rádios); 

3. Alto falantes (comunicação externa Terminal de Granéis Líquidos / Pátio de 

Estacionamento e Triagem); e 

4. CFTV – (câmeras, monitores, cabeamento, etc...). 

xxi. Caixa d’água potável – (capacidade para 20.000 litros). 

 

c. Instalações Elétricas 

 

i. Instalação de energia elétrica no Terminal de Granéis Líquidos 

1. Alta e baixa tensão; 

2. Força; e 

3. Iluminação externa. 

ii. Sistema de proteção catódica (Duto Viário / tanques); 

iii. Sistema de CFTV; 

iv. Sistema de geração de energia elétrica (geradores de 220V e 380V); 

v. Malha de aterramento para interligação das estruturas do Terminal de Granéis 

Líquidos; 

vi. Sistema de aterramento de vagões; 

vii. Sistema de aterramento para caminhões; e 

viii. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA. 

 

d. Equipamentos 

 

i. Balança rodoviária 

ii. Balança ferroviária (dinâmica) 

iii. Braços de carregamento  

1. Rodoviário 

2. Ferroviário 

iv. Medidores de vazão para carregamento 

1. Rodoviário 

2. Ferroviário 

v. Aparelhos de ar condicionado 

vi. Motobombas 

1. Elétrica para o sistema de prevenção de combate a incêndio; 

2. À combustão para o sistema de prevenção de combate a incêndio; 
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3. Elétrica para descarga de caminhões e vagões; 

4. Elétrica para carregamento de caminhões e vagões; 

5. Para carregamento de navios (Duto Viário de interligação); 

6. Medidores de vazão ultrassônicos para o Duto Viários interligado ao Píer; e 

7. Sistema de radar (para controle de volume nos tanques); 

8. Válvulas de pressão e vácuo; e 

9.  Compressores de ar, secador, reservatório. 

 

e. Estruturas Metálicas 

 

i. Piperacks para o Duto Viário de interligação (Terminal de Granéis 

Líquidos<>Píer); 

ii. Pipeway para o Duto Viário de interligação (Terminal de Granéis 

Líquidos<>Píer); 

iii. Escadas metálicas de acesso à bacia de contenção e saídas de emergência; 

iv. Passarelas metálicas de interligação dos tanques; 

v. Guarda-corpo – (parte superior dos tanques); 

vi. Guarda-corpo – (caixas separadoras de ‘água-óleo – SAO); 

vii. Estrutura de cobertura de carga de descarga rodoviária; e 

viii. Estrutura de cobertura de carga e descarga ferroviária. 

 

f. Outras Obras e Serviços 

 

i. Compensações ambientais 

ii. Seguro das obras 

iii. Concertinas de aço inox (ISPS-CODE) – (perímetro muro do Terminal de Granéis 

Líquidos) 

iv. Alarme perimetral 

v. Sistema de detecção e alarme de incêndio (com sirene) 

vi. Paisagismo 

vii. Perfuração e instalação de poços artesianos 

viii. Implantação das exigências decorrentes da aprovação do EIA-RIMA 

ix. Sistema de comunicação com a receita federal (exigências do alfandegamento) 

x. Sistema de controle 

1. Qualidade das chapas, tubulações, conexões, válvulas, etc... 

2. Qualidade das soldas (testes de liquido penetrante, raio-X, ultrassom) 

3. Outorga dos poços artesianos 

4. Analise da água dos poços artesianos 

xi. Para os tanques e Duto Viário 

1. Arqueação dos tanques 

2. Chaves de nível alto e muito alto para os tanques – (com alarme sonoro) 

3. Pintura 
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4. Identificação numérica dos tanques e Duto Viário 

xii. Instalação de pontos de monitoramento da água do subsolo 

xiii. Comissionamento do Terminal de Granéis Líquidos 

xiv. Alvarás 

1. De funcionamento (Prefeitura) 

2. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

3. ANP – (Agência Nacional de Petróleo) 

xv. Limpeza final das obras 

 

3- Complementações 

 

a. Mobiliário administrativo e operacional; 

b. Equipamentos de informática; 

c. Equipamentos de primeiros socorros; 

d. Equipamentos de laboratório; 

e. Mobiliário de almoxarifado; 

f. Mobiliário vestiário; 

g. Ferramentas diversas (mecânicos, eletricistas, etc...); 

h. Ferramentas especiais (anti faísca) – para utilização em abertura de tampas de 

tanque, caminhões e vagões; e 

i. Sistema informatizado para controle de estoque integrado com áreas de 

contabilidade e fiscal. 

 

4- Veículos 

 

a. Administrativo; 

b. Operacional leve; e 

c. Operacional pesado (com carroceria e guincho munck para até 3,0 t). 

 

5- Equipamentos Operacionais 

 

a. Mangotes 

i. De descarga de caminhões 

ii. De descarga de vagões 

iii. De carregamento de navios 

iv. Adaptadores de descarga de vagões, caminhões e navio 

b. Diversos 

i. Bomba pneumática 

ii. Lavadora de alta pressão, equipamento autônomo (ar mandado), trajes especiais para equipe 

combate à incêndio, trenas, termômetros, bombonas de 220 litros, baldes de alumínio com 

aterramento, cintos de segurança, talabarte, talha, caixa plástica com reforço metálico com 

capacidade para 1000 litros, tifor, biruta de nylon, lanterna de LED anti-explosão, cabo vida. 
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iii. Aparelhos transceptores anti-explosão (base fixa, portáteis, antena) 

iv. Lava olhos 

v. Chuveiro de emergência 

vi. PIG de borracha e de espuma de 12” 

vii. Ventilador pneumático 

viii. Kit de emergência – (balde plástico de 50 litros, saco plástico, pá e areia) 

ix.  Reservatório metálico para nitrogênio (inertização dos DutosViários e tanques) 

 

6- Implantação do Pátio de Estacionamento e Triagem do Terminal de Granéis Líquidos 

 

7- Adequação da área para o recebimento dos caminhões 

8- Construção de infraestrutura para os caminhoneiros (vestiário, sanitários, etc...) 

9- Adequação das vias de acesso 

 

10- Consultorias e Assessorias 

 

a. Técnica (implantação do Terminal de Granéis Líquidos) 

b. Investimento 

c. Ambiental 

d. Gestão Ambiental 

 

11- Serviços Complementares 

 

a. Desmembramento área Terminal de Granéis Líquidos; e 

b. Adequação dos projetos de prevenção de combate a incêndio. 

 

12- Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal de Granéis Líquidos 

 

a. Aquisição de área vizinha ao Terminal de Granéis Líquidos para adequação aos acessos 

rodoviários (entrada e saída). 

 

13- Serviços Especiais 

 

a. Estudos técnicos pertinentes a implantação e licenciamento do Terminal de Granéis Líquidos 

i. Alfandegamento; 

ii. Liberação junto à ANP; e 

iii. Liberação junto à ANTAQ e outros. 

 

14- Locação de Máquinas e Equipamentos 

 

a. Guindastes; 

b. Geradores de energia (fase de construção do Terminal de Granéis Líquidos); 
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c. Pá carregadeira; 

d. Retro escavadeira; e 

e. Transformadores. 

15- Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 

a. Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO; 

b. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos da Construção Civil – PGRCC (fase de 

demolição e obras); 

c. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS (fase de operação); 

d. Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA; e 

e. Programa de condições e meio ambiente de trabalho – PCMAT. 

 

3.7.2 Projetos de Engenharia 

 

3.7.2.1 Terminal de Granéis Líquidos 

 

O Terminal de Granéis Líquidos terá por finalidade a realização da operação de carga e 

descarga de caminhões e vagões, bem como embarque e desembarque de navios com os 

seguintes produtos: etanol, derivados de Petróleo, Produtos Químicos, entre outros, destinados 

à exportação e/ou importação, interligado por meio de Duto Viário. Dentro deste contexto, 

haverá a utilização dos modais: rodoviário, ferroviário e marítimo. 

 

3.7.2.1.1 Projeto Civil 

 

3.7.2.1.1.1 Tanques 

 

O Projeto Civil do Terminal de Granéis Líquidos é composto por 14.356,32 m
2
 de área 

construída e capacidade total de armazenamento de 92.520,17 m
3
, distribuída em 18 tanques, 

cujas especificações estão demonstradas na Tabela 02. O projeto do Terminal pode ser 

observado na Figura 14 e com maiores detalhes no Book em Anexo
1
. 

 

                                                           
1
 Segue em Anexo a esse Estudo, “Book” contendo todas as especificidades do Projeto de Engenharia do 

Terminal de Granéis Líquidos, Pátio de Estacionamento e Triagem e Dutos Viários. 
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Figura 14: Projeto do Terminal de Granéis Líquidos 
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Tabela 2: Características de capacidade e dimensionamento para cada um dos 18 tanques de 

armazenamento de combustíveis/líquidos 

 

TQ 01 

VOLUME –  1415m³  

ALTURA –  19,80 m 

DIÂMETRO –  9 ,55m 

TQ 02 

VOLUME –  2780m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  13,37m 

TQ 03 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 04 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 05 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 06 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 07 

VOLUME –  5670m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  19,10m 

TQ 08 

VOLUME –  1415m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  9 ,55m 

TQ 09 

VOLUME –  2780m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  13,37m 

TQ 10 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 11 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 12 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 13 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 14 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 15 

VOLUME –  2780m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  13,37m 

TQ 16 

VOLUME –  1415m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  9 ,55m 

TQ 17 

VOLUME –  6860m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  21,00m 

TQ 18 

VOLUME –  5670m³  

ALTURA - 19 ,80m 

DIÂMETRO –  19,10m 

 

Todos os tanques descritos serão construídos de acordo com a Norma Brasileira NBR 7.821 

de 1983, tendo formato cilíndrico vertical, com fundo plano, construído com chapa de aço 

estrutural ASTM A – 36. Os tanques serão dotados de películas flutuantes e de sistema de 

combate a incêndio através de câmaras de espuma e anéis com aspersores para resfriamento 

automático dos costados. 

 

O teto dos tanques será do tipo cônico, fixo com solda de baixa resistência, dotados dos 

equipamentos de segurança e operação previstos nas Normas NBR 17505 e Código do Corpo 

de Bombeiros de Curitiba. 
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A base dos tanques será do tipo “bolacha” de concreto armado, totalmente estaqueadas. As 

fundações serão dimensionadas de acordo com as cargas provenientes dos referidos tanques, 

com estaqueamento profundo, de acordo com a carga atuante e dados de sondagem geológica. 

 

Os blocos de coroamento das estacas serão executados em concreto armado, "in loco", com 

formas de compensado. As bitolas, quantidades e dimensões do aço serão fornecidas pelo 

projeto estrutural específico. 

 

O concreto estrutural a ser aplicado será usinado, dosado em balanças eletrônicas e com o Fck 

determinando conforme especificações do projeto executivo. Seu dimensionamento, 

quantidade, seção e comprimento serão determinados no projeto estrutural específico. 

 

Toda a solda utilizada na construção dos tanques será controlada com testes em raio "X" ou 

ultrassom. Todos os tanques serão equipados com escadas, portas de inspeção, válvulas de 

alívio e demais componentes mecânicos. 

 

Com o intuito de prevenir incêndios, será construído um tanque para reservatório de água com 

capacidade de 4.460,00 m³, um tanque de armazenamento de Líquido Gerador de Espuma, 

hidrantes com canhão monitor, baterias de extintores, anéis de resfriamento com aspersores, 

câmaras de espuma e alarme de incêndio. 

 

3.7.2.1.1.2 Bombas de Recebimento e Expedição de Produtos 

 

A Tabela 03 descreve as características técnicas das Bombas de Recebimento e Expedição 

que serão utilizadas por caminhões ou trens. 
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Tabela 3: Características das bombas de recebimento e expedição de combustíveis/líquidos 

que serão utilizados nos caminhões e vagões. 

 

NÚMERO TIPOLOGIA MODAL VAZÃO (m
3
/h)  

POTÊNCIA 

ESTIMADA 

(cv)  

B –  01 Recebimento  Rodoviár io  120 25 

B - 02  Recebimento  Rodoviár io  120 25 

B - 03  Recebimento  Rodoviár io  120 25 

B - 04  Recebimento  Rodoviár io  120 25 

B - 05  Recebimento  Rodoviár io  120 25 

B –  06 Recebimento  Ferroviár io  250 50 

B –  07 Recebimento  Ferroviár io  250 50 

B –  08 Recebimento  Ferroviár io  250 50 

B –  09 Recebimento  Ferroviár io  250 50 

B –  10 Recebimento  Ferroviár io  250 50 

B - 11  Expedição  Ambos  600 200 

B –  12 Expedição  Ambos  600 200 

B - 13  Expedição  Ambos  600 200 

 

3.7.2.1.1.3 Bacia de Contenção 

 

Está prevista a construção de uma bacia de contenção, com área aproximada de 12.758,00 m
2
, 

dotada de escadas metálicas com degraus.  

 

A bacia de contenção será executada em concreto armado, com aditivo impermeabilizante, 

garantindo permeabilidade inferior a 10-6 cm/s (referenciado à água a 20ºC), dotada de 

tubulação de drenagem capaz de esgotar as águas da chuva, vazamentos e resíduos de limpeza 

dos tanques, conectando ao sistema de tratamento de efluentes, composto por caixas 

separadoras de água e óleo. 

 

As bacias serão formadas por muros de contenção com altura interna total de 1,20 m e 

individualizadas através de diques intermediários com altura de 0,45m, separando os tanques. 

 

A Tabela 04 mostra detalhadamente os volumes dos tanques e correspondentes volumes 

deslocados com suas bases, para uma lâmina estimada de 0,90m de altura. 
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Tabela 4: Características de capacidade e dimensionamento para cada uma das 18 Bacias de 

Contenção. 

 

Tanque Volume (m³)  Ø (m)  

Volume 

Deslocado 

(m³)  

Base Tanque 

1 1415 9,55 37,30 28,65 

2 2780 13,37 72,30 56,15 

3 6860 21,00 176,50 138,55 

4 6860 21,00 176,50 138,55 

5 6860 21,00 176,50 138,55 

6 6860 21,00 176,50 138,55 

7 5670 19,10 146,30 114,60 

8 1415 9,55 37,30 28,65 

9 2780 13,37 72,30 56,15 

10 6860 21,00 176,50 138,55 

11 6860 21,00 176,50 138,55 

12 6860 21,00 176,50 138,55 

13 6860 21,00 176,50 138,55 

14 6860 21,00 176,50 138,55 

15 2780 13,37 72,30 56,15 

16 1415 9,55 37,30 28,65 

17 6860 21,00 176,50 138,55 

18 5670 19,10 146,30 114,60 

 

De acordo com o subitem “b” do item 5.3.3.2, que compõem a NBR 17505-2, a capacidade 

volumétrica da bacia de contenção deverá ser no mínimo igual ao volume do maior tanque, 

somado ao volume de deslocamento da base deste tanque, somado aos volumes equivalentes 

aos deslocamentos dos demais tanques, suas bases e dos diques intermediários. Assim, pode-

se concluir que: 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

89 

 

 

a) O maior tanque possui o volume de 6.860 m³.  

 

b) O volume de deslocamento da base do maior tanque é de 176,5 m³. 

 

c) O volume de deslocamento dos demais tanques com suas bases é de 9 (176,5 + 138,55) + 

2(146,3 + 114,6) + 3 (72,3 + 56,15) + 3 (37,3 + 28,65) = 3.940,45 m³. 

 

d) O volume de deslocamento dos diques intermediários é de 0,2 x 0,45 x 1010 = 91 m³. 

 

O volume mínimo da bacia deverá ser de: 

 

VMIN = 6860 + 176,5 + 3940,45 + 91 = 11.067,95 m³ 

 

VBACIAMIN = 11.067,95 m³ 

 

Conforme subitem “g” do item 5.3.3.2, que compõem a NBR 17505-2, a altura do dique 

deverá ser aquela que atende a capacidade volumétrica da bacia de contenção, mais 0,2 m 

para conter as movimentações do líquido. Assim, pode-se concluir que: 

 

a) Altura que atende a capacidade volumétrica da bacia de contenção: 

 

V = 11.067,95 

H = 0,87 m 

Área = 12.758 

 

b) Altura do dique: 

Hd = 0,87 + 0,2 =1,07 

 

A altura de 1,20 m atende ao disposto na norma. 

 

Serão construídas divisões internas em concreto, com 0,45m de altura. Assim, serão formadas 

18 bacias individuais, 12 delas com volume médio de 168 m
3
, 03 com volume médio de 144 

m³ e 03 com volume de 65 m³. 

 

Cada bacia possuirá inclinação dirigida a uma caixa interna, cuja finalidade é drenagem de 

água da chuva e de eventuais derrames. 

 

Cada uma destas caixas será interligada, através de tubulação, à outra caixa externa a bacia de 

contenção, onde serão instaladas válvulas de bloqueio cuja descarga será dirigida a uma 

tubulação de coleta geral. O destino será a caixa retentora de produtos, que terá conotação de 
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um separador de água e óleo. Estas válvulas deverão permanecer fechadas e operadas somente 

para esgotamento controlado de água da chuva retida ou de eventuais vazamentos. 

 

3.7.2.1.1.4 Separadores Água e Óleo 

 

Separadores de Água e Óleo são edificações destinadas à separação da água pluvial, do óleo e 

de outros líquidos, oriundos, tanto de eventuais derramamentos que possam vir a ocorrer nas 

operações de carga e descarga, como de locomotivas e caminhões.  

 

A drenagem da bacia dos tanques será dirigida a uma caixa coletora, com capacidade mínima 

de 50 m³. A drenagem da casa de bombas, baias de carga e descarga rodoviária e ferroviária 

será dirigida para outra uma caixa coletora com capacidade de 50m
3
. O produto retido será 

succionado por caminhões e transferido para o destino programado.  

 

Neste projeto a área estimada para construção de separadores é de 79,50 m². 

 

3.7.2.1.1.5 Casa de Bombas 

 

Serão construídas 03 edificações destinadas às Casas de Bombas, sendo: uma para operações 

com o Píer, uma para operações rodoviárias e ferroviárias e outra para atender o sistema de 

combate a incêndio. 

 

As dimensões serão capazes de permitir a montagem, operação e manutenção das bombas de 

processo e de incêndio, garantindo a ventilação permanente do ambiente. 

 

Neste projeto a área estimada para construção das Casas de Bombas é de 79,50 m². 

 

3.7.2.1.1.6 Lançadores e Receptores de “Pig” 

 

Serão instalados 02 lançadores /receptores de “Pig”, sendo um para cada linha de interligação 

ao Píer Público de Inflamáveis, com Ø – 14” e redução de Ø – 12” nas extremidades do Duto 

Viário. 

 

Será instalado um sistema de geração de ar comprimido para injeção de ar no corpo dos 

“Pig’s”. Este sistema tem a função de deslocá-los com a finalidade de arrastar o produto que 

permanece no Duto Viário após o desligamento das bombas de transferência. 

 

3.7.2.1.1.7 Setor Administrativo 

 

Com o intuito de alocar o setor administrativo, será construída uma edificação com 2 

pavimentos e 240 m
2
 de área total. O mesmo irá abrigar tanto a parte administrativa, como a 
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sala de controle de operações e a “guarita 1” de entrada (pessoal / visitantes / administrativo) 

do Terminal de Granéis Líquidos. 

 

A edificação será apoiada em estacas de concreto armado pré-moldado, com Fck maior do 

que 20 Mpa, contendo vigas de baldrame, para o apoio das paredes de alvenaria, as quais 

serão armadas em aço CA 50. 

 

A estrutura principal do prédio irá possuir pilar, vigas e laje em concreto armado aparente 

fundido "in loco" lançado. Todas as armaduras serão construídas com distanciadores que 

permitam determinado recobrimento para a sua proteção. 

 

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos. Nas paredes externas o acabamento será 

com tijolo à vista e nas paredes internas o acabamento será com revestimento de reboco. 

 

O revestimento interno será composto de chapisco, emboço e reboco fino, para aplicação de 

massa corrida e pintura acrílica. Nos sanitários as paredes serão revestidas com azulejos 

padrão extra, assentados com emboço de cimento colante e rejuntados. 

 

Para o prédio, está prevista redes de água e esgoto com tubos de PVC rígido, embutidos nas 

paredes e pisos, sendo que a rede de esgoto deverá ser encaminhada à rede pública de esgoto 

ou, na falta dessa, à fossa de tratamento e sumidouro conforme norma vigente. 

 

A alimentação de água será por meio de caixa d'água elevada e instalada sob o telhado. 

 

As paredes internas e a laje irão receber uma pintura com tinta à base acrílica e as portas de 

madeira com fundo fungicida e acabamento em esmalte sintético. 

 

3.7.2.1.1.8 Vestiário e Laboratório 

 

As edificações destinadas ao Vestiário e ao Laboratório terão área total de 72,0 m² e possuirão 

pilares, vigas e lajes em concreto armado, aparentemente fundido “in loco” lançado. 

 

Estes prédios serão apoiados em estacas de concreto armado pré-moldado contendo vigas de 

baldrame, para o apoio das paredes de alvenaria, os quais serão armados em aço CA 50 e 

executados em concreto armado, com Fck maior do que 20 Mpa. 

 

As armaduras serão executadas com Aço CA 50 e sua proteção será feita tanto através de um 

lastro de concreto "magro", cuja espessura será determinada no projeto, como através de 

distanciadores, com o intuito de permitir o recobrimento das mesmas. 

 

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos. Nas paredes externas o acabamento será 

com tijolo à vista e nas paredes internas o acabamento será com revestimento de reboco. 
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O revestimento interno será composto de chapisco, emboço e reboco fino, para aplicação de 

massa corrida e pintura acrílica. Nos sanitários as paredes serão revestidas com azulejos 

padrão extra, assentados com emboço de cimento colante e rejuntados. 

 

Para o prédio do laboratório estão previstas redes de água e esgoto em tubos de PVC rígido, 

embutidos nas paredes e pisos, sendo que a rede de esgoto deverá ser encaminhada à rede 

pública de esgoto ou, na falta dessa, à fossa de tratamento e sumidouro conforme norma. 

 

A alimentação de água será por meio de caixa d'água elevada e instalada sob o telhado. 

 

As paredes internas e a laje irão receber uma pintura com tinta à base acrílica e as portas de 

madeira com fundo fungicida e acabamento em esmalte sintético. 

 

3.7.2.1.1.9 Almoxarifado 

 

A edificação destinada ao Almoxarifado contará com 104,00 m² de área total. A mesma será 

apoiada em estacas de concreto armado, pré-moldado, contendo vigas de baldrame para o 

apoio das paredes de alvenaria. 

 

Os blocos das estacas e as vigas de baldrame serão armados em aço CA 50 e executados em 

concreto armado, com Fck maior do que 20 Mpa. 

 

A proteção das armaduras será feita através de um lastro de concreto "magro", com espessura 

determinada no projeto e todas as armaduras serão executadas com aço CA 50, nas bitolas e 

dimensões fornecidas pelo projeto estrutural executivo. 

 

A estrutura do prédio do almoxarifado irá possuir pilar, vigas e laje em concreto armado 

aparente fundido "in loco" lançado. Todas as armaduras irão receber distanciadores, que 

permitirão o recobrimento das mesmas para a sua proteção. 

 

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos. Nas paredes externas o acabamento será 

com tijolo à vista e nas paredes internas o acabamento será com revestimento de reboco. 

 

O revestimento interno será composto de chapisco, emboço e reboco fino, para aplicação de 

massa corrida e pintura acrílica. Nos sanitários as paredes serão revestidas com azulejos 

padrão extra, assentados com emboço de cimento colante e rejuntados. 

 

Para o prédio do almoxarifado está previsto ponto de água e esgoto, com o intuito de limpar 

as peças e atender a higiene primária do pessoal. Esta estrutura será executada com tubos de 

PVC rígido, embutidos nas paredes e pisos, sendo que a rede de esgoto deverá ser 

encaminhada à rede pública de esgoto ou, na falta dessa, à fossa de tratamento e sumidouro 

conforme norma. 
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A alimentação de água será por meio de caixa d'água elevada e instalada sob o telhado. 

 

3.7.2.1.1.10 Guaritas 

 

No Projeto Civil do Terminal de Granéis Líquidos serão construídas 02 guaritas, cada uma 

com área total de 6,5 m², sendo uma delas para controlar a entrada e outra para controlar a 

saída de caminhões, sendo que ambas estarão situadas à Rua Dona Ludovica Bório. 

 

Estas edificações serão apoiadas, diretamente, em estacas de concreto armado, moldado "in 

loco", e vigas baldrame que suportarão as paredes de alvenaria. 

 

Serão utilizados tijolos cerâmicos para todas as paredes, com face externa à vista e interna 

revestida com chapisco, emboço e reboco fino, com aplicação de massa corrida e pintura 

acrílica. As paredes do sanitário irão receber azulejos padrão extra. 

 

Toda a área interna será revestida com piso cerâmico padrão extra e em todo o contorno da 

edificação, será construída calçada em concreto simples, com acabamento alisado. 

 

A rede de água e esgoto será especificada em projeto próprio de instalação. No entanto, pode-

se adiantar que estas serão embutidas nas paredes e pisos, sendo que a rede de esgoto será 

encaminhada para rede pública de coleta de esgotos. 

 

As válvulas de descarga e os demais metais, como torneiras e registros, serão cromados. 

 

As paredes internas e a laje do forro serão pintadas com tinta acrílica após o emprego de 

massa acrílica. 

 

As portas serão de madeira com fundo fungicida e acabamento em esmalte sintético. 

 

A Guarita ferroviária terá o objetivo de controlar o acesso de entrada e saída dos vagões de 

trem e, também, será realizada a pesagem. Nessa guarita não será alocado profissional em 

tempo integral, se deslocando uma pessoa apenas no momento de chegada ou saída dos 

vagões, com intuito de abrir o portão, acompanhar pesagem e documentação e fechar 

novamente o portão. 

 

3.7.2.1.1.11 Plataformas de Carga e Descarga 

 

Para realização dos procedimentos de carga e descarga rodoviária serão construídas 4 

plataformas em estrutura metálica, conforme especificações da Tabela 05. 
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Tabela 5: Especificações das plataformas de carga e descarga rodoviária. 

 

PLATAFORMA ÁREA TOTAL NÚMERO DE BAIAS 

01 345 m
2
 04 

02 166 m
2
 02 

03 166 m
2
 02 

04 166 m
2
 02 

 

A estrutura metálica da cobertura será feita com laminados de aço e sistema de treliça. Os 

demais componentes, como as terças de ligação da estrutura, serão construídos com perfilados 

de chapas dobradas, as quais serão fixadas nas estruturas através de parafusos e arruelas. 

 

Esta cobertura será apoiada em estacas sendo que, o tipo, a seção, o comprimento e a carga 

atuante serão dimensionados com base na sondagem do solo e nas cargas previstas de acordo 

com o projeto estrutural. 

 

Para finalizar, serão utilizadas telhas metálicas trapezoidais com espessura de 0,7 mm as quais 

serão fixadas através de parafusos duralumínio, arruelas e porcas sextavadas galvanizadas e 

inoxidáveis. 

 

No pavimento de cada plataforma, em área definida pela projeção do telhado, será construída 

laje de concreto armado circundada por canaleta de drenagem, a fim de coletar eventuais 

vazamentos que possam ocorrer no recebimento de produtos. 

 

Faz-se necessário frisar que toda solda será feita com o devido controle e inspeção das 

mesmas. 

 

É importante salientar que o local utilizado para obras civis será, inicialmente, limpo para que, 

em seguida, haja a remoção da camada vegetal superficial e de toda a matéria orgânica. 

 

Para realização dos procedimentos de carga e descarga ferroviária serão construídas lajes com 

bacias de contenção, feitas de concreto armado e circundadas por muros de 150 mm de altura, 

com sistema de coleta para eventuais vazamentos, os quais, em caso de ocorrência, serão 

dirigidos ao Separador Água e Óleo. 

 

3.7.2.1.1.12 Arruamento e Pavimentação 

 

Com base na sondagem do terreno será desenvolvido um projeto específico de pavimentação, 

o qual dimensionará o pavimento com a finalidade de melhorar o trânsito de caminhões-

tanque, caminhões de Bombeiros e caminhões usados para transporte de materiais utilizados 

na manutenção do Terminal de Granéis Líquidos. 
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Os acessos e vias internas do Terminal de Granéis Líquidos serão aterrados com saibro 

compactado, com uma camada superior de brita grossa, na espessura definida em projeto. O 

acabamento final será com areia média e assentamento de blocos sextavados de concreto de 

alta resistência, com 10 cm de espessura. 

 

3.7.2.1.2 Modo de Operação e Fluxograma Operacional 

 

As Operações de armazenamento e distribuição de combustíveis/líquidos no Terminal de 

Granéis Líquidos poderá impor as sistemáticas modais rodoviário, ferroviário e marítimo, as 

quais recorrerão às seguintes etapas: 

 

3.7.2.1.2.1 Modal Rodoviário 

 

O Fluxo Rodoviário será realizado por caminhões tanque, os quais terão acesso pelas vias 

públicas. 

 

Tratando-se da operação de descarga de produtos, o procedimento iniciará pela liberação do 

caminhão estacionado. Na sequência, passarão pela balança de pesagem, instalado na portaria 

de acesso ao Terminal, com intuito de verificação de lacres, peso e nota fiscal; 

sequencialmente serão direcionados para Área de Carregamento (Área de Tancagem) para 

conexão aos mangotes e realizar a operação de descarregamento. 

 

Em relação ao carregamento de carga, os procedimentos são os mesmos do descarregamento, 

outrossim, receberam lacres e documentação para prosseguir o transporte. 

 

No processo de recepção e expedição rodoviária, está prevista a possibilidade de recebimento 

de até 10 caminhões simultaneamente, por conseguinte há a capacidade de receber até 100 

caminhões por dia com capacidade média de 45,00 m³ cada, o que totaliza uma quantidade de 

4.500,00 m³/dia de líquidos. A Figura 15 demonstra a sequencia dos procedimentos para o 

carregamento e descarregamento de líquidos em caminhões. 
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Figura 15: Fluxograma Operacional Rodoviário das atividades para o carregamento e 

descarregamento de líquidos em caminhões 

 

 

 

3.7.2.1.2.2 Modal Ferroviário 

 

A operação de descarga por meio ferroviário obedecerá a pesagem dos vagões, análise das 

cargas e subseqüentemente a verificação da documentação pertinente. Uma vez liberados 

serão conectados a mangotes, por conseguinte início do processo de bombeamento do 

combustível / líquido para os tanques. Ao fim da operação, novamente serão verificados os 

lacres antes da saída dos vagões. 

 

Em relação ao carregamento de carga, os procedimentos são os mesmos do descarregamento, 

outrossim, receberam lacres e documentação para prosseguir o transporte. 

 

No processo de recepção e expedição ferroviária está previsto operação em torno de 88 

vagões-tanque, com volume estático unitário de 60,00 m³, que em regime constante irá 
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perfazer um volume total de até 5.280,00 m³/dia. Na Figura 16 está demonstrado o 

fluxograma para a operação de carregamento e descarregamento de líquidos. 

 

Figura 16: Fluxograma Operacional Ferroviário das atividades para o carregamento e 

descarregamento de líquidos em vagões. 

 

 

3.7.2.1.2.3 Modal Marítimo 

 

A operação de descarregamento de líquidos quando transportados por meio marítimo, iniciará 

pela atracagem de navios ao Píer público. Em seguida será analisada a carga e documentação 

pertinente. Após a conferência, darão início ao processo de bombeamento de combustíveis 

para os tanques, por meio dos dutos viários. Ao encerrar o bombeamento, será realizado o 

processo denominado de “pigagem” com finalidade de retirar o residual de líquido - limpeza 

do duto. 
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Em se tratando de operação de carregamento, o bombeamento será realizado pelo Terminal, 

por meio do Duto Viário até o Píer. Da mesma forma, no final da operação, o Duto Viário 

receberá o processo de “pigagem” para a finalização da operação e limpeza do mesmo. 

 

O sistema de expedição e/ou recepção de produtos teve sua concepção baseada na premissa de 

realizar a operação de carregamento e/ou descarregamento com um volume de 1.000,00 m³ 

por hora. O projeto prevê operar simultaneamente com 02 dutos de Ø12” com vazão de até 

500,00 m³/h/duto. 

 

Nota: É importante salientar que, mesmo no momento em que o Terminal realizar uma 

operação de carga e/ou descarga de um navio, o sistema terá capacidade de receber o fluxo de 

caminhões e vagões-tanque. A Figura 17 demonstra a operação de carregamento e 

descarregamento de líquidos. 

 

Figura 17: Fluxograma Operacional Marítimo das atividades para o carregamento e 

descarregamento de líquidos nos navios 
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3.7.2.1.3 Acessos 

 

3.7.2.1.3.1 Rodoviário 

 

Para acesso ao Terminal de Granéis Líquidos o percurso será de aproximadamente de 1,1 

quilômetros a partir do Pátio de Estacionamento e Triagem. O percurso a ser seguido se dá 

pela Avenida Governador Manoel Ribas até a Rua Alípio dos Santos, sequencialmente 

conversão à direita na Rua José Cadilhe, continuando até a interseção com Rua Dona 

Ludovica Bório, virando à esquerda até a portaria de acesso do Terminal (Figura 18). 

 

Figura 18: Acesso Rodoviário para o Terminal de Granéis Líquidos 
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3.7.2.1.3.2 Ferroviário 

 

O acesso ferroviário será realizado através de desvio existente, com operação acordada 

diretamente frente à Empresa América Latina Logística S/A - ALL. O Terminal está previsto 

operar com a recepção de até 26 vagões simultaneamente e com capacidade de recebimento 

aproximado de 1.500,00 m³/dia. As operações poderão ser tanto carga e/ou descarga de 

produtos. 

 

O transporte de vagões está previsto utilizar o Ramal Ferroviário de Inflamáveis, já utilizado 

por outras empresas para transporte de líquidos inflamáveis. A Figura 19 demonstra o Ramal 

de transporte de combustíveis / líquidos. 

 

Figura 19: Ramal Ferroviário de Inflamáveis previsto para o transporte de combustíveis / 

líquidos pela CBL – Companhia Brasileira de Logística S.A 
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3.7.2.1.3.3 Marítimo 

 

O acesso via marítimo será única e somente através do Píer Público, observado na Figura 20. 

 

Figura 20: Acesso marítimo ao Terminal de Granéis Líquidos por meio de Dutos Viários 

 

 

 

3.7.2.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Para dar suporte a operação haverá um Pátio de Estacionamento e Triagem localizado sito a 

Rua Avenida Governador Manoel Ribas, Nº 160. 

 

3.7.2.2.1 Projeto Civil 

 

Para dar suporte a operação de transporte rodoviário de líquidos, haverá um Pátio de 

Estacionamento e Triagem com intuito de disponibilizar estacionamento para os caminhões 

enquanto aguardam autorização à operação de carregamento ou descarregamento de produtos 

no Terminal. 
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O projeto do Terminal pode ser observado com maiores detalhes no Book em Anexo
2
. 

  

                                                           
2
 Segue em Anexo a esse Estudo, “Book” contendo todas as especificidades do Projeto de Engenharia do 

Terminal de Granéis Líquidos, Pátio de Estacionamento e Triagem e Dutos Viários. 
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3.7.2.2.2 Modo de Operação e Fluxograma Operacional 

 

A operação a ser realizada no Pátio de Estacionamento e Triagem restringe-se a pesagem do 

caminhão na chegada e saída via balança de pesagem, retirada de amostra de produto para 

análise – controle de qualidade, bem como conferência das Notas Fiscais. Os caminhões 

ficarão estacionados no Pátio enquanto aguardam a liberação do Terminal para operação de 

carga e/ou descarga.  

 

A Figura 22 demonstra as atividades e sequência que serão executadas no Pátio. 

 

Figura 21: Fluxograma Operacional das atividades executadas no Pátio de Estacionamento e 

Triagem 
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3.7.2.2.3 Acessos 

 

3.7.2.2.3.1 Rodoviário 

 

O acesso à área do Pátio de Estacionamento e Triagem se dará pela BR 277, sentido Curitiba-

Paranaguá. Os caminhões Tanques seguirão pela Avenida Paranaguá (antiga Estrada Velha de 

Alexandra), a qual passa a ser chamada de Avenida Bento Munhoz da Rocha. O 

caminhamento segue até o cruzamento com a Avenida Coronel Santa Rita onde se deve virar 

à direita. Em seguida, segue à Rua José Cadilhe e continua até o cruzamento com a Rua 

Alípio dos Santos; nesse ponto há conversão à esquerda e recorre à Avenida Governador 

Manoel Ribas, com conversão para a esquerda onde está localizado o Pátio de 

Estacionamento e Triagem. 

 

Na Figura 23 está demonstrado o trajeto de acesso ao Pátio. 

 

Figura 22: Acesso de veículos ao Pátio de Estacionamento e Triagem 
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3.7.2.2.3.2 Ferroviário 

 

Não se aplica. 

 

3.7.2.2.3.3 Marítimo 

 

Não se aplica. 

 

3.7.2.3 Duto Viário 

 

Duto Viário são tubulações especialmente desenvolvidas e construídas para transportar 

petróleo, álcool, gás e produtos químicos por distâncias especialmente longas. 

 

3.7.2.3.1 Projeto Civil 

 

O Duto Viário será composto por dois dutos de diâmetro 12” (doze polegadas) e terá uma 

extensão de 1.456,00 metros, sendo sua origem no Terminal, denominado como Ponto “A”, e 

seu ponto de chegada no Píer Público de Infamáveis do Porto de Paranaguá, denominado 

como Ponto “B”. O caminhamento dos dutos pode ser visualizado na Figura 24 a seguir. 
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Figura 23: Caminhamento dos Dutos interligando o Terminal de Granéis Líquidos e o Píer 

Público de Álcool 

 

 

O caminhamento do Duto foi separado em 7 (sete) trechos para facilitar detalhamento e 

descrição da construção, como visualizado na Figura 25. Sequencialmente as Figuras 26 a 36 

demonstram cada trecho em maiores detalhes. 
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Figura 24: Caminhamento dos Dutos Viários, desde o Terminal de Granéis Líquidos (ponto 

A) ao Píer Público (Ponto B) 
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Figura 25: Trecho 1 - Ponto A ao Ponto 1 

 

O Duto Viário sai do Terminal de Granéis Líquidos (Ponto A) junto à faixa de domínio da 

linha férrea da ALL perpendicular a Rua José Thomas em direção à Av. Bento Munhoz da 

Rocha, – ponto (P1). Percorrendo um trecho de aproximadamente 143,00 m; 
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Figura 26: Trecho 2 - Ponto 1 ao Ponto 2 

 

Do ponto (P1) o Duto Viário segue em direção ao ponto (P2) até a Av. Bento Rocha, 

seguindo em direção ao Terminal Público de Álcool, num trecho aproximado de 112,00 m. 
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Figura 27: Trecho 3 - Ponto 2 ao Ponto 3 

 

Do ponto (P2) o Duto Viário atravessa a Av. Bento Rocha, entrando no Terminal Público de 

Álcool, definido como ponto (P3), numa extensão de 16,00 m. Neste trecho, o Duto Viário 

será envelopado em tubo camisa, como mostra a Figura 29. 
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Figura 28: Detalhamento do “Tubo Camisa” utilizado na construção dos Dutos 
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Figura 29: Trecho 4 - Ponto 3 ao Ponto 4 

 

Na entrada do Terminal (P3), o Duto Viário atravessará a caixa de concreto – ramal 

ferroviário – até o muro de divisa e, a partir deste ponto, o Duto Viário segue em paralelo ao 

mesmo até o ponto (P4), saindo do Terminal em direção ao trecho definido pela APPA 

(servidão de passagem) na área União Vopak. Neste trecho o Duto Viário será envelopado em 

uma caixa de concreto, como mostra a Figura 31. 
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Figura 30: Detalhamento da “Caixa de Concreto” utilizada na construção dos Dutos 

 

 

Nota Relevante: Esse corte é meramente exemplificativo; o detalhamento das especificações 

estão apresentadas em Documento Denominado de “Book” a qual está sob aprovação junto a 

Agência Nacional do Petróleo – ANP. 
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Figura 31: Trecho 5 - Ponto 4 ao Ponto 6 

 

Na saída do Terminal, ponto (P4), o Duto Viário atravessará a linha férrea (sentido União 

Vopak), enterrado em uma caixa de concreto até o muro de entrada da área denominada de 

servidão de passagem definido pela Administração de Portos de Paranaguá & Antonina - 

APPA, ponto (P5). A partir deste ponto, o Duto Viário continua em direção ao ponto (P6), 

enterrado em caixa de concreto. 
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Figura 32: Trecho 6 - Ponto 6 ao Ponto 9 

 

Ponto (P6) ao ponto (P7): o Duto Viário atravessará a linha férrea (sentido Av. Cel. Santa 

Rita), em piperack, num trecho aproximado de 40,00 m. 

 

Do ponto (P7) ao ponto (P8): o Duto Viário volta a ser enterrado, atravessando a Av. Cel. 

Santa Rita em caixa de concreto estrutural, indo até o muro do Centro Recreativo da 

TransPetro ponto (P8). A partir deste ponto, o encaminhamento do Duto Viário continuará 

enterrado, porém, internamente ao Centro Recreativo rente ao muro, chegando até o ponto do 

“bicicletário”. A partir desse ponto, os dutos serão aéreos por cima do “bicicletário”, 

encontrando os dutos das demais empresas operadoras do píer, como Cattalini, CPA, 

Terminal Público de Álcool e União Vopak. Deste ponto em diante seguirão pelo 

caminhamento junto aos dutos existentes até o ponto (P9), entrada na área primária – Píer 

Público de Inflamáveis (APPA), num total de 390,00 m de extensão. 

 

Neste trecho o Duto Viário seguirá apoiado em piperack, como mostra a Figura 34. 
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Figura 33: Dutos em piperack 

 

 

Figura 34: Trecho 7 - Ponto 9 ao Ponto B 
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No ponto (P9) o Duto Viário seguirá o caminhamento no sentido ao Ponto B (ponto de 

conexão com os navios). 

 

A Tabela 06 descreve cada trecho com relação às suas respectivas metragens e áreas de 

abrangência. 

 

Tabela 6: Descrição de cada trecho dos Dutos Viários 

 

TRECHO ABRANGÊNCIA COMPRIMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ÁREA 

(M²) 

1 ALL 143,00 1,60 228,80 

2 APPA 112,00 1,60 179,20 

3 MUNICIPIO 16,00 1,60 25,60 

4 APPA 70,00 1,60 112,00 

5 
APPA (U. 

Vopak) 
290,00 1,00 290,00 

6 MUNICIPIO 390,00 1,60 624,00 

7 APPA 435,00 1,60 696,00 

    2.155,60 

 

 

É importante salientar que todos os trechos, descritos acima, serão conduzidos através de 

canaletas pré-fabricadas de concreto e com tecnologia de proteção catódica, conforme 

demonstrado na Figura 36. 
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Figura 35: Detalhamento de canaletas de concreto e proteção catódica 

 

O traçado acima exposto depreendeu com a necessidade primária de garantida da segurança 

e/ou proteção ambiental, respeitando e conservando a topografia natural da área, e 

principalmente evitando qualquer área a qual possa ser categorizada como de “fragilidade”. 

 

Sob outra ótica pode-se dizer que observou a Doutrina Ambiental, pois é singular e transita 

em julgado a função obstante de sua importância, leia-se Lei Federal nº 4.775/65 (Código 

Florestal), Lei Federal nº 12.727/12 (Novo Código Florestal), Medida Provisória nº 517/12, 

CONAMA 302/02, CONAMA 303/02, Medida Provisória nº 2166/67 & Lei Federal nº 

7.803/89. 
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3.7.2.3.2 Operação 

 

- Sistema de Proteção Catódica 

 

Com o intuito de proteger o Duto Viário contra a corrosão, será implantado um sistema de 

proteção catódica por corrente impressa.  

 

Este sistema será composto de conjunto retificador a ser instalado na CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., leito de ânodos e caixas de medição. Nos extremos 

de cada trecho do Duto Viário serão instalados dispositivos de juntas de isolamento elétrico. 

 

Tais dispositivos servirão também como pontos de medição. O sistema contará também com 

caixas de interconexão e medição no cruzamento com linhas de terceiros. 

 

- Controle de Transferência 

 

O controle de transferência será feito através da utilização de medidores de vazão tipo 

ultrassônico, os quais serão instalados em cada linha junto à Casa de Bombas. O sistema 

também será dotado de predeterminações e desligarão as bombas ao registrar os volumes 

digitados. 

 

Outros recursos de automação serão acrescidos durante o desenvolvimento do projeto, 

levando em conta custos e benefícios. 

 

A CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. ou uma gerenciadora do sistema de 

transferência definirá em cada operação os volumes a serem transferidos em cada bombeio. 

Nos tanques do Terminal de Granéis Líquidos, serão instaladas chaves de nível alto e chaves 

de nível muito alto, com alarme sonoro. 

 

3.7.2.3.3 Acessos 

 

3.7.2.3.3.1 Rodoviário 

 

Não se aplica. 

 

3.7.2.3.3.2 Ferroviário 

 

Não se aplica. 

 

3.7.2.3.3.3 Marítimo 

 

Não se aplica. 
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3.7.2.4 Píer 

 

3.7.2.4.1 Projeto Civil 

 

O Píer Público de Combustíveis, utilizado para atracar navios e intermediação de 

carregamento e descarregamento de combustíveis e líquidos, atualmente é utilizado e operado 

em regime de Condomínio pelas Empresas Transpetro, Cattalini, União Vopak, CPA, e 

Terminal Público de Álcool, outrossim, já possuem dutos próprios para transporte de 

produtos. 

 

Assim não será necessário construir infraestrutura, cabendo apenas a instalação dos dutos de 

transporte sob propriedade da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A, por 

conseguinte se incorporando ao Condomínio. 

 

Nota: O Píer, sob tutela da Administração do Porto de Paranaguá & Antonina – APPA, 

possui Sistema de Combate à Incêndio. 

 

3.7.2.4.2 Operação 

 

A operação no píer público de combustíveis será a mesma já discutida no item 3.7.2.1.2.3, 

sobre a operação de carga e descarga de líquidos de navios atracados. A Figura 37 demonstra 

o fluxograma da operação no píer. 
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Figura 36: Fluxograma da operação de descarregamento e carregamento de líquidos dos 

navios atracados no píer 

 

 

3.7.2.4.3 Acessos 

3.7.2.4.3.1 Rodoviário 

Não se aplica. 

3.7.2.4.3.2 Ferroviário 

Não se aplica. 

 

3.7.2.4.3.3 Marítimo 

 

O acesso marítimo será realizado através do canal que dá acesso a baia de Paranaguá, onde os 

navios atracarão no Píer Público de Inflamáveis – Porto de Paranaguá. A capacidade de 
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bombeio será aproximadamente de 500,00 m³/h/Duto, na qual será possível realizar o 

bombeio total aproximado de até 1.000,00 m³/h de líquidos. 

 

O volume de bombeio numa operação de carga será diretamente proporcional à capacidade de 

bombeio dos “navios”, uma vez que dependerá da capacidade de cada navio, bem como do 

tipo de produto que será bombeado. 

 

Em anexo “Book” contendo todas as especificidades do Projeto de Engenharia do Complexo 

Logístico Intermodal (Terminal de Granéis Líquidos, Duto Viário, Pátio de Estacionamento e 

Triagem). A concepção técnica e civil do Terminal de Granéis Líquidos e do Duto Viário foi 

elaborada dentro das Normas da ANP. 

 

 

Nota Relevante: Vale informar que o referido Projeto já obteve aprovação frente à Polícia 

Militar do Estado do Paraná - Corpo de Bombeiros, vide abaixo: 
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Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

124 

 

3.8  Sustentabilidade Ambiental e Certificação LEED 

 

Atualmente a dinâmica a qual se impõe para amadurecimento, concretização e efetivamente 

operação de qualquer Empreendimento, resguarda “cuidados” que estabelecem e/ou garantam 

a minimização de impactos ao meio ambiente. Seguindo essa tônica, os Entes Públicos têm 

acautelado a recorrência do “Instituto da Prevenção” a qual a auto gestão surpreenda, por 

parte do Empreendedor, pela concepção de estudos, programas, planos e ações mitigadoras e 

compensatórias, afim de regular e/ou permitir que os usos e ocupações dos Territórios 

conservem a sua vocação urbanística, ambiental e sócio econômica. 

 

Seguindo tais tendências, existem mecanismos que incentivam o desenvolvimento de novas 

estratégias e ações que corroboram para evitar danos ao meio ambiente, além também de 

melhorar a imagem institucional de quem solicita. Provavelmente um dos mecanismos mais 

eficiente são as “certificações ambientais” que atestam a execução de medidas e ações 

voluntárias, que suplantam as condicionantes exigidas na legislação em vigor que norteiam 

tais iniciativas. 

 

Assim, em adição as exigências que serão e/ou poderão ser imputadas pelas Entidades 

Públicas guardiãs ao Meio Ambiente no Estado Paraná, a construção e instalação do 

Complexo Logístico Intermodal aplicará alguns conceitos e premissas da Certificação 

nominada de LEED®; vale constar que o Empreendimento não está submetido ao referido 

processo de certificação, contudo as orientações serão seguidas. 

 

De forma sucinta, a Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) 

é um sistema voluntário e consensual que orienta, padroniza, mensura, classifica e certifica 

Empreendimentos, documentado adequadamente a cada tipo de edificação, garantindo assim a 

integração das fases de projeto, construção e utilização. 

 

 A norma, a mais reconhecida mundialmente, pontua as soluções sustentáveis de uma 

construção e avalia seu desempenho em variáveis como: eficiência do uso da água, eficiência 

energética, matérias e recursos, qualidade ambiental e inovação de processos.  

 

A certificação estimula a formação de uma cultura e o foco na elaboração de projetos 

sustentáveis, reconhece lideranças e reafirma a reputação e organizações que tem a 

sustentabilidade como filosofia. 

 

Sob outro ângulo, historicamente teve início nos Estados Unidos, onde uma Entidade / 

Organização denominada United States Green Building Council – USGBC, com sede em 

Washington, atesta e premia tal certificação. 

 

A Certificação LEED® está graduada em quatro níveis (04) de criticidade técnica: Certified, 

Silver, Gold e Platinum. Assim garante durante todas as etapas de construção de um 
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empreendimento (escolas, prédios comerciais e corporativos, hospitais e etc) que o 

Empreendedor e demais Pares envolvidos apliquem ações e estratégias que evitem e/ou 

minimize impactos ao meio ambiente e por conseguinte proporcionem maior segurança ao 

trabalhador e comunidade.  

 

Para o empreendimento em discussão, ou seja, o Complexo de Logística Intermodal, serão 

desenvolvidas estratégias em três abordagens relacionadas à obra, as quais estão descritas a 

seguir: 

 

 Prevenção e Controle de Erosão e Sedimentação; 

 Gestão de Resíduos Gerados na Obra; e 

 Plano de Gestão de Qualidade Interna do Ar. 

 

Prevenção e Controle de Erosão e Sedimentação: a intenção dessa abordagem é reduzir a 

poluição gerada por atividades da construção civil por meio do controle de erosão do solo, 

perda de sedimentos e assoreamento, como também redução na geração de poeira 

atmosférica. Geralmente, os vetores que promovem a erosão ou perda de solo são a circulação 

de pessoas, o escoamento superficial ou tráfego de veículos, outrossim identifica e elimina as 

causas, minimizando perda de solo e preservação do ambiente e a qualidade da água. 

 

Na prática, deseja-se evitar que ocorra saída de solo, sujeira e sedimentos da obra e não 

afetem a circulação local da população. Também, tem a intenção de não permitir entrada de 

solo e/ou detritos nas redes pluviais por meio dos bueiros e, assim, evitar entupimento das 

tubulações, assoreamento de corpos hídricos e enchentes. 

 

Ainda, as ações e estratégias a desenvolver têm o objetivo de prevenir contaminação de solo 

causado por produtos químicos utilizados na obra. Caso ocorra algum acidente – tombamento 

de latas de óleos e tintas, por exemplo - existem estratégias para mitigar rapidamente o 

problema. 

 

A seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a demolição, limpeza e 

construção: 

 

1) Proteção do perímetro da obra: a) Vedação da base de tapumes e/ou cercas para evitar 

saída; se houver necessidade de maiores cuidados, b) serão utilizadas britas enroladas com 

manta geotêxtil e posicionadas internamente junto aos tapumes. 

 

2) Proteção de entradas (portões, portaria): a) Instalação de lava-rodas com objetivo de 

lavar o pneu dos veículos que saem da obra e evitar que carreguem sedimentos enquanto 

houver solo exposto; b) Instalação de lava-botas para os funcionários; c) Estabilização das 

vias de acesso ao canteiro com brita ou concreto. 
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3) Descarte de água na galeria pluvial: a) Teste de Sólidos Sedimentáveis (teste de Imhoff) 

para verificar se é possível realizar descarte de água diretamente na rede pluvial; b) Sistema 

de decantação e drenagem com filtro. 

 

4) Limpeza e manutenção das calçadas, meio-fios e boca-de-lobos: a) Limpeza diária das 

calçadas, meio-fios e bocas-de-lobo para evitar que solo e sedimentos sejam carreados para 

rede pluvial e gere problemas de entupimento e enchentes; b) Quando ocorrer chuvas, 

proteção das bocas-de-lobo utilizando britas enroladas em manta geotêxtil. 

 

5) Proteção de taludes e solos expostos: a) Utilização de manta geotêxtil ou nata de cimento 

em taludes para evitar erosão; b) Estabilização de solos expostos com britas, sobra de 

concreto ou gramíneas. 

 

6) Controle de contaminação de solo: a) Todos os equipamentos que utilizam óleo devem 

estar sobre bandejas caso ocorra algum vazamento; b) Latas de produtos químicos líquidos 

(tintas, selantes, combustíveis etc) devem estar sobre bandejas caso ocorra vazamento;  

 

7) Proteção e acondicionamento de produtos contaminantes: a) Proteção de todos os 

produtos possíveis de contaminação de solo em local separado, coberto, protegido e 

pavimentado. 

 

8) Proteção dos Corpos-de-prova: a) Proteção em local separado, coberto, protegido e 

pavimentado. 

 

9) Kit Mitigação: a) Disponibilização de kit-mitigação em local de fácil acesso para qualquer 

funcionário da obra para sanar problemas quando ocorrer algum vazamento de produto 

químico. O Kit-mitigação é composto por tambor, pá, material absorvente e de sacos de 20 

litros vazios. B) Treinamento de funcionários para utilizar o kit-mitigação. 

 

10) Redução de geração de poeira: a) Aspersão de água em solos expostos quando o solo 

estiver seco e ocorrer geração de particulados. 

 

11) Organização do canteiro de obras: a) Separação de materiais a serem utilizados na obra 

de resíduos; b) Limpeza das frentes de trabalho. 

 

Gestão de Resíduos Gerados na obra: Segundo o Guia da Certificação LEED, essa gestão 

tem a finalidade de desviar de aterros e/ou incineração resíduos sólidos gerados na demolição 

e durante a construção. Quanto maior for o volume de material destinado para empresas 

recicladoras ou conseguir reutilizar os resíduos, maiores benefícios para o meio ambiente. A 

idéia é reutilizar ou reciclar os materiais e evitar que novas matérias-primas sejam extraídas 

do meio ambiente. 
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Também é importante que as empresas que processam os resíduos estejam legalmente 

corretas, o que dá indícios de que a empresa é fiscalizada e corrobora com o objetivo da 

gestão de resíduos – Reciclar ou Reutilizar o material e desviar de aterros sanitários. 

 

Dessa forma, a seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a obra no que 

tange a gestão de resíduos sólidos gerados na demolição e construção: 

 

1) Baias de resíduos organizadas: a) Separação dos resíduos por natureza (papel, plástico, 

metal, madeira, resíduo perigoso) em baias específicas; b) Manutenção das baias. As baias 

deverão estar cobertas, protegidas, pavimentadas e fechadas; c) Limpeza periódica das baias e 

entorno. 

 

2) Licenças ambientais e de funcionamento das empresas transportadoras: a) Serão 

solicitadas as licenças de operação emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP antes 

de contratar; b) Solicitação do Alvará de funcionamento da prefeitura. 

 

3) Acondicionamento dos resíduos nas frentes de trabalho: a) Separação entre os resíduos 

gerados e os materiais que serão utilizados na obra; b) Organização dos resíduos nas frentes 

de trabalho para não se espalharem pela obra enquanto aguardam transporte para as baias; c) 

Colocação de caçambas em pontos de fácil acesso aos trabalhadores para descarte dos 

principais resíduos gerados em grande volume (madeira, metal por exemplo); d) Colocação de 

recipientes coloridos (lixos) espalhados pela obra para realizar descarte de lixos dos 

funcionários; e) Colocação de bandejas em baixo de latas de produtos químicos vazios (tintas, 

óleos) enquanto estão nas frentes de serviços para evitar contaminação do solo e rede pluvial. 

 

Plano de Gestão de Qualidade Interna do Ar: O objetivo dessa abordagem é proporcionar 

uma gestão que melhore a qualidade interna do ar para as pessoas que estão diretamente 

atuando na construção dos prédios quanto para aquelas que trabalharão no Pátio de 

Estacionamento. Dessa forma, busca-se minimizar problemas respiratórios e possíveis 

alergias proporcionadas por particulados e ar contaminado, o que pode refletir em menor 

produtividade e qualidade de vida para as pessoas. 

 

Essa gestão focará na minimização de geração de poeira interna nos prédios e proteção 

respiratória dos trabalhadores na construção e, preventivamente, aos futuros ocupantes do 

prédio. Nessa abordagem é preciso dar a devida atenção na utilização de tintas, sacarias 

geradoras de particulados (pacote de cimento, por exemplo), montagem de equipamentos e 

dutos do ar-condicionado. As estratégias que serão desenvolvidas são: 

 

1) Dutos e Equipamentos de ar-condicionado: a) Lacrar todas as entradas dos dutos e do 

equipamento de ar-condicionado para não permitir entrada de poeira e odores e evitar 

contaminação; b) Montagem dos dutos em local que não haverá serviços que gerem poeira; c) 
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Equipamento de ar-condicionado, quando não estiverem nas embalagens lacradas dos 

fornecedores, estarão cobertos com lonas para evitar contaminação por poeira. 

 

2) Proteção respiratória dos trabalhadores da construção: a) Todos os funcionários 

devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) compatível com o serviço que está 

em execução durante toda a obra. Trabalhadores que executarão serviços com tintas e demais 

produtos químicos que exalam substâncias nocivas, deverão utilizar máscaras de proteção; b) 

Quando trabalhadores realizarem serviços utilizando tintas, selantes, adesivos em locais 

confinados, deverão utilizar ventiladores para dissipar as substâncias químicas voláteis; c) 

Sacarias deverão estar cobertas com lona para evitar geração de particulados. 

 

3) Limpeza dos prédios em construção: a) Aspersão de água no piso para evitar levantar 

poeira quando realizar limpeza e evitar problemas respiratórios; b) Limpeza periódica das 

áreas internas dos prédios para evitar acúmulo de poeira. 
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3.9 CRONOGRAMA DAS OBRAS 

O cronograma de implantação do Complexo Logístico Intermodal prevê o faseamento das obras conforme apresentado a seguir: 

CRONOGRAMA FÍSICO – TERMINAL DE GRANEL LÍQUIDO – CBL 

ORDEM MÊS - 01 MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 MÊS - 05

1 PRAZO 50,00% 50,00%

2 PRAZO 33,00% 34,00% 32,00%

3 PRAZO 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00%

4 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5 PRAZO 5,00% 5,00%

6 PRAZO

7 PRAZO

8 PRAZO

9 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

10 PRAZO

11 PRAZO

12 PRAZO

13 PRAZO

14 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

15 PRAZO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16 PRAZO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

17 PRAZO

18 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

19 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

20 PRAZO

21 PRAZO

22 PRAZO

23 PRAZO

24 PRAZO

25 PRAZO

PRAZO MÊS - 01 MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 MÊS - 05

% 5,53% 5,64% 4,23% 4,66% 4,46%T O T A L

Locação de Equipamentos

Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Serviços Especiais

Implantação do Terminal = Instalações Eletricas

Implantação do Terminal = Equipamentos

Implantação do Terminal = Estruturas Metálicas

Implantação do Terminal = Outras Obras e Serviços

Complementações

Veículos

Equipamentos Operacionais

Implantação do Pátio de Caminhões do Terminal

Consultorias e Assessorias

Serviços Complementares

Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal

Implantação do Terminal = Obras Civis

DISCRIMINAÇÃO

Serviços preliminares

Preparação

Projetos

Implantação do Terminal = Montagem Mecânica
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CRONOGRAMA FÍSICO – TERMINAL DE GRANEL LÍQUIDO – CBL 

ORDEM MÊS - 06 MÊS - 07 MÊS - 08 MÊS - 09 MÊS - 10

1 PRAZO

2 PRAZO

3 PRAZO 10,00% 10,00% 5,00%

4 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6 PRAZO 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

7 PRAZO 5,00% 5,00%

8 PRAZO 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

9 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

10 PRAZO

11 PRAZO

12 PRAZO

13 PRAZO

14 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

15 PRAZO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16 PRAZO

17 PRAZO

18 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

19 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

20 PRAZO

21 PRAZO

22 PRAZO

23 PRAZO

24 PRAZO

25 PRAZO

PRAZO MÊS - 06 MÊS - 07 MÊS - 08 MÊS - 09 MÊS - 10

% 3,84% 4,09% 3,99% 4,57% 4,57%

Implantação do Terminal = Obras Civis

DISCRIMINAÇÃO

Serviços preliminares

Preparação

Projetos

Implantação do Terminal = Montagem Mecânica

Serviços Especiais

Implantação do Terminal = Instalações Eletricas

Implantação do Terminal = Equipamentos

Implantação do Terminal = Estruturas Metálicas

Implantação do Terminal = Outras Obras e Serviços

Complementações

Veículos

Equipamentos Operacionais

Implantação do Pátio de Caminhões do Terminal

Consultorias e Assessorias

Serviços Complementares

Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal

T O T A L

Locação de Equipamentos

Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
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CRONOGRAMA FÍSICO – TERMINAL DE GRANEL LÍQUIDO – CBL 

ORDEM MÊS - 11 MÊS - 12 MÊS - 13 MÊS - 14 MÊS - 15

1 PRAZO

2 PRAZO

3 PRAZO

4 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6 PRAZO 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

7 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

8 PRAZO 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

9 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

10 PRAZO

11 PRAZO

12 PRAZO

13 PRAZO 10,00%

14 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

15 PRAZO

16 PRAZO

17 PRAZO 4,00% 10,00% 10,00%

18 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

19 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

20 PRAZO

21 PRAZO

22 PRAZO

23 PRAZO

24 PRAZO

25 PRAZO

PRAZO MÊS -11 MÊS - 12 MÊS - 13 MÊS - 14 MÊS - 15

% 4,56% 4,56% 4,57% 4,57% 4,52%T O T A L

Locação de Equipamentos

Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Serviços Especiais

Implantação do Terminal = Instalações Eletricas

Implantação do Terminal = Equipamentos

Implantação do Terminal = Estruturas Metálicas

Implantação do Terminal = Outras Obras e Serviços

Complementações

Veículos

Equipamentos Operacionais

Implantação do Pátio de Caminhões do Terminal

Consultorias e Assessorias

Serviços Complementares

Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal

Implantação do Terminal = Obras Civis

DISCRIMINAÇÃO

Serviços preliminares

Preparação

Projetos

Implantação do Terminal = Montagem Mecânica



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

132 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – TERMINAL DE GRANEL LÍQUIDO – CBL 

ORDEM MÊS - 16 MÊS - 17 MÊS - 18 MÊS - 19 MÊS - 20

1 PRAZO

2 PRAZO

3 PRAZO

4 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6 PRAZO 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

7 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

8 PRAZO 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

9 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

10 PRAZO 25,00% 15,00% 15,00% 15,00%

11 PRAZO

12 PRAZO 15,00% 20,00% 20,00%

13 PRAZO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

15 PRAZO

16 PRAZO

17 PRAZO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

18 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

19 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

20 PRAZO

21 PRAZO

22 PRAZO

23 PRAZO

24 PRAZO

25 PRAZO

PRAZO MÊS - 16 MÊS - 17 MÊS - 18 MÊS - 19 MÊS - 20

% 4,62% 4,87% 4,99% 5,07% 5,41%T O T A L

Locação de Equipamentos

Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Serviços Especiais

Implantação do Terminal = Instalações Eletricas

Implantação do Terminal = Equipamentos

Implantação do Terminal = Estruturas Metálicas

Implantação do Terminal = Outras Obras e Serviços

Complementações

Veículos

Equipamentos Operacionais

Implantação do Pátio de Caminhões do Terminal

Consultorias e Assessorias

Serviços Complementares

Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal

Implantação do Terminal = Obras Civis

DISCRIMINAÇÃO

Serviços preliminares

Preparação

Projetos

Implantação do Terminal = Montagem Mecânica
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CRONOGRAMA FÍSICO – TERMINAL DE GRANEL LÍQUIDO – CBL 

ORDEM MÊS - 01 MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 MÊS - 05

1 PRAZO 50,00% 50,00%

2 PRAZO 33,00% 34,00% 32,00%

3 PRAZO 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00%

4 PRAZO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5 PRAZO 5,00% 5,00%

6 PRAZO

7 PRAZO

8 PRAZO

9 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

10 PRAZO

11 PRAZO

12 PRAZO

13 PRAZO

14 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

15 PRAZO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16 PRAZO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

17 PRAZO

18 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

19 PRAZO 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

20 PRAZO

21 PRAZO

22 PRAZO

23 PRAZO

24 PRAZO

25 PRAZO

PRAZO MÊS - 01 MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 MÊS - 05

% 5,53% 5,64% 4,23% 4,66% 4,46%T O T A L

Locação de Equipamentos

Serviços de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Serviços Especiais

Implantação do Terminal = Instalações Eletricas

Implantação do Terminal = Equipamentos

Implantação do Terminal = Estruturas Metálicas

Implantação do Terminal = Outras Obras e Serviços

Complementações

Veículos

Equipamentos Operacionais

Implantação do Pátio de Caminhões do Terminal

Consultorias e Assessorias

Serviços Complementares

Aquisição de Áreas Vizinhas ao Terminal

Implantação do Terminal = Obras Civis

DISCRIMINAÇÃO

Serviços preliminares

Preparação

Projetos

Implantação do Terminal = Montagem Mecânica
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4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS & TECNOLÓGICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

A opção pela localidade, tanto do Terminal de Granéis Líquidos quanto do Pátio de 

Estacionamento e Triagem e Duto Viário, se atentou a observar critérios relacionados às 

esferas ambiental, urbanística, social e econômica. 

 

4.1 Opções ao Terminal de Granéis Líquidos 

 

Em termos Ambientais e Urbanísticos a área na qual será implantado o Terminal de Granéis 

Líquidos está, segundo o Plano Diretor do Município - Lei Complementar nº 62/2007 -

legalmente adequada para desenvolver tal empreendimento. Em termos da Autoridade 

Portuária (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA), em particular o 

documento PDZPO - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá, 

ratifica tal enquadramento feito, com a tipificação como Zona de Interesse Portuário e de 

expansão a essa atividade, como já discutido no item 3.5.4 - Uso e Ocupação do Solo. O 

Mapa 04 ilustra tal posicionamento. 

 

 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

135 

 

Mapa 4: Localização do Complexo Logístico Intermodal e parte do PDZPO do Município de Paranaguá 
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Visto o alto nível de complexidade a qual o Município de Paranaguá está inserido, em termos 

de zoneamento, localização, logística, trafegabilidade, escoamento, valorização mobiliária e 

fragilidade ambiental, não houve possibilidade de elaboração de alternativas para a 

implantação do Terminal de Granéis Líquidos.  

 

Assim, a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. em 16 de agosto de 1977 optou 

em adquirir a referida área de Terceiros. A licitude da propriedade da área está explicada no 

Item 3.8- Documentação Legal da Área. 

 

Independente dos fatores acima já pontuados, a área convergiu favoravelmente para os 

seguintes aspectos abaixo enumerados: 

 

- A Área já é de Propriedade da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. e 

atualmente opera um Terminal para armazenamento de Fertilizantes de Propriedade do 

Grupo; 

 

- A Área Diretamente Afetada – ADA possui as mesmas atividades as quais serão exercidas, 

com as seguintes empresas: Cattalini, Transpetro, União Vopak, Companhia Paranaense de 

Álcool e Terminal de Granéis Líquidos Público de Álcool; 

 

- Não haverá necessidade de pedido de supressão vegetal na área, visto existir atualmente 

operação de um Terminal para armazenamento de Fertilizantes de Propriedade do mesmo 

Grupo; 

 

- Eventuais movimentações de solo serão ínfimas e absolutamente setorizadas, visto a 

implantação do Parque de Tancagem do Terminal de Granéis Líquidos; 

 

- O solo já está bastante compactado e antropizado, conforme será explorado na disciplina de 

geologia local Capítulo 6 – Meio Físico; 

 

- Não haverá ameaça à fauna, tanto na área do Terminal de Granéis Líquidos como nas 

redondezas. A Região é densamente ocupada (Antropizada) por atividades comerciais 

similares à operação que se propõe; 

 

- Com a implantação do Terminal de Granéis Líquidos haverá preferência em aculturar a 

População local, bem como em futuro próximo capacitar Profissionais a exercer atividades 

operacionais e gerenciais no Complexo Logístico;  

 

 - Com a implantação do Terminal de Granéis Líquidos não haverá significativos transtornos 

de ruído dos já existentes; e 
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- Com a implantação do Terminal de Granéis Líquidos haverá aumento no nível de segurança 

da Região, pois o Terminal de Granéis Líquidos funcionará num regime de 12 horas. 

 

4.2 Opções ao Duto Viário 

 

Em relação ao trajeto a ser percorrido pelo Duto Viário, foram analisadas 02 opções, com 

objetivo de identificar à alternativa locacional que ocasionasse a menor interferência a 

terceiros (residências e empresas). 

 

A Primeira pretendeu percorrer as seguintes locações, conforme expõe a Figura 38: 

 

Figura 37: Caminho alternativo dos dutos viários, interligando o Terminal de Granéis e o Píer 

Público de Álcool 

 

Sequencialmente: 

 

TRECHO 1 – representa mesmo trajeto selecionado ao encaminhamento definitivo – saída do 

terminal em direção à Av. Bento Rocha, extensão de 143,00m; 

 

TRECHO 2 - neste ponto os dutos seguiriam pela Av. Bento Rocha, indo em direção à Av. 

Cel. Santa Rita. Foi observado inúmeras dificuldades, uma vez que no ponto tipificado como 
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“circulo 1” – vide mapa acima, a travessia de dutos de interligação, viria dos tanques da 

Empresa Cattalini (Terminal 2) com o (Terminal 1) da mesma. Neste trecho ter-se-ia 

dificuldade elevada à transposição dos dutos da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A, uma vez que já existe galeria de passagem de dutos. 

 

TRECHO 3 – corresponderia ao trajeto na Av. Cel. Santa Rita, sentido píer numa extensão de 

aproximadamente 350,00 metros. Da mesma forma como foi descrito no trecho 2, haveria 

ainda a interferência dos dutos provenientes da empresa União Vopak, mais uma linha de 

dutos da Cattalini na lateral esquerda da Santa Rita, alem de ter duas travessias na Av. Cel. 

Santa Rita, a 1ª na esquina com a Av. Bento Rocha e a 2ª no trecho de acesso à Igreja de 

Nossa Senhora do Rocio, mostrada “circulo 2”. 

 

Outros motivos que levou ao declínio desse encaminhamento foi o número maior de 

interferências de postes de iluminação, dutos de água e esgoto (CAB – Águas de Paranaguá), 

passeios (calçadas e ciclovias públicas), rua com piso em concreto (via pública de Paranaguá).  

 

A Segunda alternativa detalhada no item 3.7.2.3 - Dutos Viários “foi a escolhida” pois 

apresenta menos interferências à comunidade, ao meio ambiente e ao tráfego de veículos, por 

conseguinte mais seguro e menos impactante. Nesse mesmo sentido tal trajeto não ocasionará 

interferências em residências e nem em dutos das Empresas existentes no local, reduzindo 

assim perigo da escavação e trabalhos pesados.  

 

Reafirmando novamente, como anteriormente abordado - item Caminhamento dos Dutos, os 

dutos passarão pelas áreas tipificadas como Faixas de Servidão as Empresas ALL 

(operacional), APPA (Terminal Público de Álcool - Píer Público), União Vopak (área 

pertencente à APPA, e Centro Recreativo da empresa Transpetro (área pertencente à APPA). 

 

Independente dos fatores acima pontuados, o trajeto escolhido para encaminhamento do Duto 

Viário convergiu favoravelmente para os seguintes aspectos abaixo enumerados: 

 

- O trajeto a ser utilizado pelo Duto Viário já está consolidado como “Faixa de Servidão” 

onde atualmente abriga outros dutos com a mesma funcionalidade de transporte de produtos 

pertencentes a outras Empresas da Região; 

 

- O trajeto já está consolidado como “Faixa de Servidão” visto a existência de Feixe 

Rodoviário sob concessão da Empresa ALL; 

 

- A Área Diretamente Afetada – ADA possui as mesmas atividades as quais serão exercidas; 

 

- Não haverá necessidade de pedido de supressão vegetal (flora) na área, visto existir 

atualmente operações de outros dutos e Feixe Rodoviário; 
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- Eventuais movimentações de solo serão ínfimas, ocorrendo somente abertura e fechamento 

de “valas” para acomodação do Duto Viário ocorrendo, na sequência, revitalização de todos 

os trechos; 

 

- O solo já está bastante compactado, antropizado e sem presença de passivo ambiental, 

conforme será acostado na disciplina de geologia local no Capitulo 6 – Meio Físico; 

 

- Não haverá ameaça à fauna em nenhum trajeto a ser percorrido pelo Duto Viário, tão pouco 

nas redondezas. A Região já está densamente ocupada (Antropizada) por atividades 

comerciais similares à operação que se propõe; 

 

- Não haverá significativos transtornos de ruído dos já existentes; e 

- Com a implantação do Duto Viário haverá aumento no nível de segurança do trajeto, pois, 

sistematicamente, ocorrerão inspeções de verificação da integridade das instalações. 

 

4.3 Tecnologias Aplicáveis ao Empreendimento 

 

A construção e operação do novo Complexo Logístico Intermodal atendem tanto as 

normativas legais (Municipal, Estadual e Federal), quanto as Normas Técnicas Brasileiras 

ABNT, respeitados todos os dados técnicos com níveis de excelência bastante elevados. 

 

4.4 Hipótese de Não Execução 

 

Diante dos níveis de complexidade e de investimento do Projeto, não existe possibilidade de 

declínio quanto a não implantação do Complexo Logístico Intermodal. Existe forte convicção 

das contribuições econômicas, comerciais, regionais e sociais que serão franqueadas à 

População Local, ao Município de Paranaguá, à Balança Comercial nos seus três níveis e o 

Estado do Paraná. 

 

A parte desse cenário extremante positivo, há de se ratificar os compromissos administrativos 

e legais assumidos frente à Administração dos Portos de Paranaguá em Antonina – APPA, em 

especial a quebra contratual a qual se postaria diante do Chamamento Público Edital nº 

002/2009 – APPA, a qual qualificou a CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., 

conforme contrato celebrado n.º 013/2010 de 09/01/2010 (Contrato de Permissão Especial 

Qualificada) e Primeiro Aditivo do Contrato nº 013/2010 em anexo, firmado com a 

“Administração do Porto de Paranaguá e Antonina – APPA” visto a implantação do novo 

Complexo Logístico Intermodal com a implantação de todas as exigências ao ISPS-CODE. 
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4.5 Compensação Ambiental 

O Tema em questão está coadjuvado às orientações previstas aos Atos formalmente 

instituídos, leia-se Lei Federal nº 9.985/2000, Decreto Federal nº 6.848/2009 e Resolução 

CONAMA nº 371/2008, onde alvitra tal dispositivo. Seguindo a Esfera Superior, o Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP no Termo de Referência nº 11.744.467 – 8 imputa tal informação. 

Segundo o Planejamento Estratégico a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., 

estima-se um aporte financeiro total na ordem de R$ 80.000.000,00 – oitenta milhões de reais, 

onde referendam todas as iniciativas técnicas necessárias até o início das operações do 

Complexo Logístico Intermodal (Terminal de Granéis Líquidos, Pátio de Estacionamento e 

Triagem e do Duto Viário), outrossim, a título de Compensação serão outorgados, conforme 

acima determinado a ordem de R$ 40.000,00 – quarenta mil reais ou 0,05 % do investimento 

total .   

Este valor foi obtido através dos índices de compensação retirados do Decreto 6.848/2009 que são: 

 VR – Valor referencia do total do investimento = 80.000.000,00 

 IUC – Influência na Unidade de Conservação = 0,05% - sobre a zona de 

amortecimento de unidade de conservação; 

 IM – Índice de Magnitude = 0- Ausencia de Impacto ambiental devido a presença 

atual; 

 ISB – Índice de Biodiversidade = 0 - Biodiversidade muito comprometida; 

 IA – Índice de Abrangência = 2 – Impacto limitado em raio de 10 km; 

 IT – Índice de Temporalidade = 1 – Imediata em um prazo de 5 anos após a instalação 

do empreendimento; 

 ICAP – Índice Comprometimento de área prioritária = 0 – Inexistente em observação 

área em torno do empreendimento. 

 GI – Grau de Impacto no Ecossistema = % 

 

                     

 

CA – Compensação Ambiental  

 

                   

 

Vale informar que haverá elaboração de Medidas Mitigatórias e Compensatórias ao Projeto, 

fato esse recorrente visto a magnitude do mesmo. Estas serão informadas em Capítulo 

específico. 
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4.6 Áreas de Influência do Empreendimento 

 

Conceitualmente, Área de Influência abrange todo o espaço suscetível, visto o Zoneamento 

Ambiental, definido como é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

desde 1981, regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297 de 10/07/202 e atualizado pelo 

Decreto Federal nº 6.288 de 06/12/2007; segundo o Procurador o Dr. Édis Milaré / 

Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em seu Livro Direito do 

Ambiente, Gestão Ambiental em foco, 6º Edição – Revista dos Tribunais. 

 

Conforme Procurador Dr. Édis Milaré / Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, descreve como Conjunto de Procedimentos de natureza geoeconômica, uma vez 

que se aplica a uma determinada área com vocação múltipla. Ele se volta para integração 

sistêmica e interdisciplinar da análise ambiental de um determinado espaço, visando a 

disciplina dos diferentes usos do solo, de modo a definir a melhor forma de gestão dos 

recursos naturais e ambientais identificados na área objeto de zoneamento. Duas observações: 

primeira, o zoneamento ambiental no âmbito do Município pode (e deveria) fazer-se com a 

mesma lei do Plano Diretor e a Lei do Uso do Solo, observadas as atribuições legais do 

Estado e da União; segunda, as APA´s regulamentadas constituem também uma forma 

peculiar de zoneamento ambiental, uma vez que não coíbem por completo as atividades 

econômicas, compatibilizam os setores produtivos e reconhecem a propriedade privada e seu 

usufruto”. Estabelecido, às ações diretas e indiretas do empreendimento, tanto na fase de 

implantação como na fase de operação, sendo que em alguns aspectos da dinâmica 

socioeconômica, estabelecem relações muitas vezes de difícil mensuração e delimitação 

espacial. 

 

A adequada delimitação das Áreas de Influência de um empreendimento são muito 

importantes, pois permitem definir o referencial espacial para o levantamento e análise de 

informações que conduzirão a caracterização da situação biogeofísica, socioeconômica, 

cultural e regional, antes das obras. Posto em prática essas diretrizes, o Diagnóstico 

Ambiental premia finalmente, racionalizar a análise das condições ambientais atuais das áreas 

que podem ser afetadas pelo empreendimento, outrossim garante as categorizar a interrelação 

do projeto / atividade a ser implantada e operada versus a localidade da sua implantação, 

obtendo desta forma as classificações espaciais como: 

 

- Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à porção territorial do projeto sujeita à 

interferência direta das atividades de implantação e operação do empreendimento sobre os 

diversos componentes; 

 

- Área de Influência Direta (AID): área sujeita a ser impactada diretamente a partir do 

planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento. Engloba a ADA e 

seu entorno imediato, e; 
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- Área de Influência Indireta (AII): corresponde à região geográfica real ou potencialmente 

afetada pelos impactos indiretos do planejamento, implantação, operação e desativação do 

empreendimento, cuja abrangência tem âmbito regional. 

 

Posto o objeto conceitual a ser elaborado, essa determinação esclarece o rumo de 

investigações e/ou pesquisas mínimas necessárias para orientação dos níveis de intensidade 

e/ou magnitude, a qual poderá corresponder as condutas de implantação e operação do 

empreendimento – nesse caso o Terminal de Granéis Líquidos, o Pátio de Estacionamento e 

Triagem e o Duto Viário = Complexo Logístico Intermodal, frente aos temas sobre os Meios 

Físico, Biótico e Socioeconômico, que estarão detalhados sequencialmente nos Capítulos 6, 7, 

8 e 9. 

 

O raio de influência (Hot Spot) foi delimitado em 2 km e também delimitado pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Emboguaçu, conforme os Mapas 5 e 6: 
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Mapa 5: Área de Influência Indireta delimitada com raio de 2 quilômetros 
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Mapa 6: Área de Influência Indireta delimitada pela Bacia do Rio Emboguaçu 
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4.6.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Área Diretamente Afetada (ADA), segundo normatiza o parágrafo III do artigo 5º da 

Resolução CONAMA 001/86, significa: “definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA), referente ao Meio Físico, é a delimitação territorial do 

Complexo Logístico Intermodal (Terminal de Granéis Líquidos, do Pátio de Estacionamento e 

Triagem e do Duto Viário). 

 

Para o contexto do Meio Biótico foi estabelecido a mesma criticidade do Meio Físico, ou seja, 

os limites territoriais a serem ocupados. Vale novamente informar que os referidos locais já 

possuem ocupação como a mesma tipificação a qual se pretende operar. 

 

Para o Meio Socioeconômico fica estabelecido como ADA o próprio Terminal de Granéis 

Líquidos, afinal será neste ponto a convergência de todas as operações e demandas. 

 

A seguir, está demonstrado no Mapa 07 Localização do Complexo Logístico Intermodal e o 

respectivo Mapa da Área Diretamente Afetada para o Meio Físico, Biótico e Socioeconômico. 
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Mapa 7: Localização do Complexo Logístico Intermodal e Área Diretamente Afetada para o Meio Físico, Biótico e Socioeconômico 
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4.6.2 Área de Influência Direta (AID) 

 

Conceitualmente a Área de Influência Direta (AID) é a área geográfica diretamente afetada 

pelos impactos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo 

que poderá sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos. Tais impactos devem ser 

mitigados, compensados ou potencializados (se positivos) pelo empreendedor. Os impactos e 

efeitos são induzidos pela existência do empreendimento e não como consequência de uma 

atividade específica do mesmo. 

 

A Área de Influência Direta (AID) sob a ótica para com o Meio Físico apresenta a Bacia 

Incremental do curso inferior do Rio Emboguaçu, em especial os canais hidrográficos da 

margem direita, a qual contabiliza área de 4,8 km². 

 

Para o Meio Biótico foram estabelecidas as circunvizinhanças do Terminal de Granéis 

Líquidos e, por conseguinte, o encaminhamento do Duto Viário, que apresenta a Bacia 

Incremental do curso inferior do Rio Emboguaçu, em especial os canais hidrográficos da 

margem direita, a qual contabiliza área de 4,8 km². As Áreas de Influência Direta para o Meio 

Físico e Meio Biótico estão demonstradas a seguir no Mapa 8. 

 

A Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico envolve o Bairro Vila Rute e o Bairro 

Vila Portuária. Diante da magnitude do Empreendimento, seja nas fases de construção, 

implantação e de operação, o Município de Paranaguá e Região do Litoral do Paraná 

receberão incremento de âmbito “positivo”, visto o aumento da renda da Comunidade Local e 

para com os emolumentos públicos. O Mapa 9 demonstra a Área de Influência Direta para o 

Meio socioeconômico. 
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Mapa 8: Localização do Complexo Logístico Intermodal e Área de Influência Direta para o Meio Físico e Biótico 
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Mapa 9: Localização do Complexo Logístico Intermodal e Área de Influência Direta para o Meio Socioeconômico 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

150 

 

É oportuno ao contexto, antecipar visto tema acima tratado, acrescentar que a trafegabilidade 

do Terminal de Granéis Líquidos e do Pátio de Estacionamento e Triagem estará confinada as 

Ruas Dona Ludovica Bório, José Cadilhe, Rua Alípio dos Santos e Avenida Governador 

Manoel Ribas, vide Figuras 39 e 40. 

 

Maiores detalhes sobre trafegabilidade e sistema viário no entorno do empreendimento está 

discutido no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV desenvolvido para o empreendimento. 

 

Figura 38: Vias públicas onde ocorrerá tráfego de veículos que se dirigem ao Pátio de 

Estacionamento e Triagem 
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Figura 39: Vias públicas onde ocorrerá tráfego de veículos que se dirigem do Pátio de 

Estacionamento e Triagem para o Terminal de Granéis Líquidos 

 

 

4.6.3 Área de Influência Indireta (AII) 

 

Conceitualmente a Área de Influência Indireta (AII) de um território corresponde aos 

impactos menos significativos das outras duas Áreas de Influência (ADA e a AID), outrossim, 

tem como objetivo analítico propiciar uma avaliação da inserção regional do 

empreendimento. É considerado um grande contexto de inserção da área de estudo 

propriamente dita. Essas configurações territoriais, na verdade, são sínteses de rebatimentos 

de impactos que podem ocorrer nos meios físico, biótico, socioeconômico, cultural e 

institucional. Mais que isso, há situações em que uma dada área de influência, se diferencia 

para cada meio na ambiência local e/ou regional, desenhando contornos próprios, tendo-se 

dessa forma mais que três áreas que se superpõem. 

 

Como orientação para demarcação da Área de Influência Indireta (AII) para com o Meio 

Físico, foi sugerido a totalidade da Bacia do Rio Emboguaçu, com uma área de abrangência 

de 24,93 km². 
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Para o Meio Biótico foi considerado o mesmo critério de abrangência adotado para com o 

Meio Físico, foi sugerido a totalidade da Bacia do Rio Emboguaçu, com uma área de 

abrangência de 24,93 km². O Mapa 10 demonstra a Área de Influência Indireta para o Meio 

Físico e Meio Biótico do empreendimento. 

 

Em termos de Meio Socioeconômico, seria imprudente tentar limitar tal espacialidade, pois os 

impactos da operação do Terminal de Granéis Líquidos excederão o Município de Paranaguá 

e arredores, visto que os produtos comercializados e/ou transportados deverão alçar fronteiras 

marítimas e rodoviárias aquém do objeto desse Estudo (Mapa 11). 
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Mapa 10: Localização do Complexo Logístico Intermodal e Área de Influência Indireta para o Meio Físico e Biótico 
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Mapa 11: Localização do Complexo Logístico Intermodal e Área de Influência Indireta para o Meio Socioeconômico 
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5. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA. 

 

As áreas de influência do Complexo Logístico Intermodal da CBL – COMPANHIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. encontram-se em local altamente urbanizado e que 

alterou significativamente as características ambientais e do solo. Ainda, essas áreas 

localizam-se predominantemente em relevo plano, onde apresentam estrutura permeável e 

pouca estruturação, sendo fortemente suscetíveis à erosão. Maiores detalhes sobre o solo 

serão discutidos no Capítulo 7 – Meio Físico. 

 

A vegetação visualizada na região é característica de área de ocupação urbana, coexistindo 

junto a loteamentos residenciais, mas também pelo estabelecimento de barracões e terminais 

com objetivo de armazenar e escoar matérias-primas e produtos manufaturados pelos modais 

rodoviários, ferroviário e marítimo por meio do Porto de Paranaguá.Assim, na Área 

Diretamente Afetada não existem formações vegetais significativas, e também não se observa 

Áreas de Preservação Permanente. 

 

Em relação às áreas residenciais, localizadas na Área Diretamente Afetada do 

empreendimento, observa-se a ocupação predominante de famílias de baixo poder aquisitivo, 

localizadas nos Bairros Vila Rute e Serraria do Rocha. Esses bairros são um retrato típico da 

ocupação ora existente em Paranaguá, ou seja, arcam economicamente pelas atividades 

portuárias, atividades relacionadas a essa prática, bem como pequenos comércios. 

 

Essa população, de maneira geral, é predominantemente de baixa renda com atividades 

econômicas pouco estruturadas, vinculadas à informalidade. Percebe-se que a prestação de 

serviços e os pequenos comerciantes, desenvolvidos majoritariamente de forma muito 

precária, coexistem com grandes empresas e multinacionais. 

 

Dessa forma, o Complexo Logístico Intermodal estará localizado em região de intensa ação 

antrópica e não existem restrições específicas que inviabilizem a implantação e operação do 

empreendimento em tal ambiente. 

 

Ainda, é relevante mencionar que a região onde será instalado o empreendimento localiza-se 

na Zona de Interesse Portuário – ZIP no município de Paranaguá, e está regulado pela Lei 

Complementar Municipal n° 62 de 2007. Segundo essa Lei, nos termos do Artigo 39, a ZIP 

apresenta “uso prioritário para atividades portuárias e correlatas, garantindo a implantação 

dos estabelecimentos classificados como Indústrias 1, 2 e 3, Comércio e Serviço Geral, 

Comércio e Serviço Específico, Comércio e Serviço Setorial e Indústria Caseira, Comércio e 

Serviço Vicinal, Comércio e Serviço de Bairro de grande e médio porte”. E ainda, no Artigo 

40 dessa mesma Lei, os objetivos da ZIP são dar condições de desenvolvimento e incrementar 

as atividades portuárias; concentrar atividades incômodas ao uso residencial e concentrar 

atividades de risco ambiental de forma controlada, respeitando a legislação estadual e 

federal ambiental que estejam relacionadas. 
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Dessa forma, a implantação do empreendimento (composto por um Pátio de Estacionamento e 

Triagem, um Terminal de Granel Líquido e Dutos Viários) proporcionará impactos 

ambientais, porém, estes são aceitáveis diante dos impactos positivos e oportunidades que 

ocorrerão com a implantação do empreendimento, a saber, aumento de receita para o 

Município de Paranaguá gerado pelo movimento e comercialização de líquidos/combustíveis 

ligado diretamente ao Complexo, com reflexos, também, na geração de emprego e no 

comércio local entre outros. 

 

Tais questões fundamentam maiores investimentos que, oriundos das esferas estatais 

(municipal, estadual e federal), podem beneficiar a população em serviços ofertados de 

melhor qualidade e, consequentemente, melhora na qualidade de vida das pessoas. 
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6 PLANOS E PROJETOS CO - LOCALIZADOS 

 

6.1 Panorama Institucional 

 

Com a concretização do Planejamento Estratégico imposto ao longo da última década a 

Administração do Porto de Paranaguá e Antonina – APPA, onde se destaca o delineamento e 

implantação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá - PDZPO, 

da expansão do Terminal de Granéis Líquidos de Contêineres de Paranaguá – TCP, 

outrossim, a própria Cadeia Produtiva a qual formaliza e opera tal Cenário Econômico, por 

consequente a correlação executiva dada pela Autoridade Portuária coadjuvada pelos 

preceitos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e da Secretaria de 

Infraestrutura do Governo do Estado do Paraná, ínsita finalmente na formatação de um novo 

cenário ao Setor Portuário, ao Município de Paranaguá e principalmente a inclusão da 

iniciativa da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. nesse contexto com a 

implantação do Complexo Logístico Intermodal. 

 

6.2 A Guisa do Projeto frente à Gestão Pública Municipal 

 

A Cadeia Produtiva que suporta o funcionamento do Porto de Paranaguá e o próprio Porto 

como Ente Organizacional, representa a magnitude da arrecadação e dos rumos 

socioeconômicos do Município de Paranaguá. 

 

Ao longo da última década, vasto Compêndio Jurídico foi conformado para se estabelecer o 

que é hoje a malha de Atos legais que suporta e garante a pujança do que representa tal 

operação ao Estado do Paraná e ao Brasil. 

 

Tal Compêndio está formado por uma seara de atos, assim distribuídos: 

 

- Lei Complementar nº 60, de 18 de junho de 2007 que instituiu o Plano Diretor, a qual 

determina as diretrizes para desenvolvimento entre esferas públicas e privadas, outrossim, dá 

destaque na qualidade e importância das inter-relações a qual se estabelecerá entre o Porto, 

cadeia Produtiva e a Cidade de Paranaguá. Exemplifica em algumas passagens a importância 

para com o Porto e sua Cadeia Produtiva, garantindo e adequando as funções do Porto e as 

funções para com a cidade; disciplinamento a trafegabilidade no território, prolata as 

diretrizes de política de desenvolvimento socioeconômico, bem como destaca o estímulo ao 

investimento e à integração do sistema portuário com o Município; nesse sentido o Complexo 

Logístico Intermodal postam pelo transporte modal rodoviário e de ganho operacional ao Píer 

Público. 

 

Sequencialmente: 

 

- Lei Complementar nº 61, de 27 de agosto de 2007 - Dispõe sobre o perímetro urbano; 
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- Lei Complementar nº 62, de 27 de agosto de 2007 - Regulamenta o zoneamento de uso e 

ocupação do solo;  

 

- Lei Complementar nº 63, de 10 de outubro de 2007 - Instituiu as Zonas Especiais de 

Interesse Social ZEIS; 

 

- Lei Complementar nº 64, de 18 de dezembro de 2007 - Disciplina o sistema viário básico; 

 

- Lei Complementar nº 65, de 18 de dezembro de 2007 - Orienta o sistema cicloviário;  

 

- Lei Complementar nº 67, de 18 de dezembro de2007 - Define o código de obras e 

edificações e correlatas. 

 

Em contrapartida a todo esse movimento, corre a parte o Programa de Expansão Econômica 

de Paranaguá – PRODEPAR, alicerçado pela Lei Ordinária nº 2894/2008, onde prima pela 

atração de novas iniciativas com base na concessão de incentivos fiscais e benefícios. O ponto 

máximo do PRODEPAR é a possibilidade de se estimular atividades complementares que 

garantam maior rebatimento positivo sobre o município. Os setores prioritários deste 

programa são empreendimentos industriais, de alta tecnologia, turísticos, de instituições de 

ensino médio técnico e/ou superior, centros de distribuição e unidades logísticas de serviços e 

produtos. Vale lembrar que as futuras operações do Complexo Logístico Intermodal garantem 

alta coadjuvação à cadeia acima acostada. 

 

Faz parte do projeto de desenvolvimento de Paranaguá a ampliação das atividades portuárias, 

buscando e orientando alternativas que consolidem externalidades positivas a serem 

apropriadas por Paranaguá como Cidade. 

 

Assim referenda-se o somatório de esforços e com o mesmo direcionamento a qual o 

Complexo Logístico Intermodal dará a esses planos, propostas e programas municipais. 

 

6.3 A Inter – Relação com a Política de Desenvolvimento em Nível Estadual 

 

R$ 950 Milhões (novecentos e cinquenta milhões) é “budget” empreendido pelo Estado do 

Paraná, para sustentação e ampliação dessa Cadeia Produtiva, a qual estabelece atenção aos 

segmentos, a saber:  

 

- Complexo Portuário do MERCOSUL; 

- Ponta do Poço;  

- Cais Oeste; 

- Píer de Inflamáveis; 

- Dragagem de manutenção dos canais de acesso, bacia de evolução, berços e píeres; 
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- Silo Público; 

- Revitalização do Porto de Antonina; 

- Terminal Público de Importação de Granéis em Paranaguá; 

- Plataforma Aduaneira; 

- Terminal Público de Álcool; 

- Atividades que suportam o Município de Paranaguá. 

 

Enfim, posto os rumos e a importância a qual vem sendo dado pelo Governo Estadual ao 

Complexo denominado Porto de Paranaguá e a Cidade de Paranaguá – como Porta de entrada 

/ saída para importações e exportações, por conseguinte a fixação do Cidadão Parnanguara – 

Programa Bom Emprego, a implantação do Complexo Logístico Intermodal conflui com as 

ações estipuladas e implantadas pela APPA e pelo Governo do Paraná. 

 

6.4 Rebatimentos do Projeto com a Política de Desenvolvimento em Nível Federal 

 

O Brasil, visto como país de proporções gigantescas no Cenário da Economia das Américas e 

como Pólo norteador de tendências, vem, ao longo dos anos, tentando se organizar a atender 

Agenda Mundial, a qual estabelece “target´s” aos diversos temas aos quais o qualificam frente 

às Grandes Nações de âmbito de 1º Mundo. 

 

Dentro dessa Agenda o tema principal que é, segundo os Especialistas, principal entrave a 

obtenção dessas qualificações frente às necessidades Mundiais, chama-se “infraestrutura”. 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado em 28 de janeiro de 2007 é um 

programa do Governo Federal que engloba um conjunto de políticas econômicas, planejadas, 

e que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, sendo uma de suas 

prioridades o investimento em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, 

transporte, energia, recursos hídricos e outros, depois das grandes expansões da década de 70 

– Milagre Brasileiro, pode ser tipificado como sendo a Agenda de Providências e/ou 

Programa Estratégico melhor estruturado do país, nos últimos anos. Calcado numa 

combinação de investimentos públicos e privados (PPP´s), obstina coadjuvar crescimento 

sustentável nos Temas que fazem a diferença de atendimento ao 1º Mundo. 

 

Várias iniciativas são propostas no PAC, contudo em especial ao cenário aqui em arguição, a 

Agenda Portuária e de Logística se encaixa de forma muito precisa, ou melhor, foram 

previstos R$ 2.663 milhões, sendo R$ 684 milhões em 2007 e R$ 1.979 milhões no período 

2008 – 2010.  

 

Assim, tal Agenda Brasileira propicia boa conjuntura e garantia de integração da expansão 

proposta pelo Complexo Logístico Intermodal com a agenda proposta pelo Governo Federal à 

Região Portuária do Estado do Paraná. 
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O Programa de Aceleração do Crescimento– PAC é composto por cinco blocos: 

 

- Medidas de infraestrutura, incluindo a infraestrutura social, como habitação, saneamento e 

transporte em massa – Bloco Principal; 

- Medidas para estimular crédito e financiamento; 

- Melhoria do marco regulatório na área ambiental; 

- Desoneração tributária; 

- Medidas fiscais de longo prazo. 

 

Essas ações deverão ser implementadas, gradativamente, ao longo do quatriênio 2007-2010.  

 

A meta é obter um crescimento do PIB em torno de 5% ao ano. Isso deverá ser alcançado 

contornando-se os entraves para o desenvolvimento e com o resultado do papel "indutor" do 

setor público, já que cada R$ 1,00 investido pelo setor público gera R$ 1,50 em investimentos 

privados. Os investimentos de R$ 503 bilhões, até 2010, se constituem na espinha dorsal do 

programa de aceleração do crescimento econômico. Esse conjunto de projetos de 

infraestrutura pública deverá ajudar a acelerar os investimentos privados. 

 

Avanços de Gestão 

 

De acordo com o Ministério do Planejamento, o PAC foi responsável pela adoção de um 

método inovador de monitoramento, uma vez que dissemina a cultura de priorização, 

responsabilização e de transparência das informações (através de Balanços Quadrimestrais). 

Ademais, é constituído por salas de situação, que são instâncias permanentes e colegiadas de 

monitoramento de todo ciclo dos empreendimentos e que também identificam dificuldades e 

propõe soluções para sua superação, além de acompanhar efetivamente as metas físicas. 

 

Também houve melhoria nos processos devido a: 

 

- Obras do PAC ganharam status de transferência obrigatória; 

- Redução do tempo de desembolso do pagamento das obras de saneamento e habitação pela 

Caixa; 

- Licenciamento Ambiental - simplificação de procedimentos; 

- Monitoramento junto ao TCU; 

- Grupo Especial da AGU; 

- Melhoria da qualidade do gasto público;  

- Aprimoramento das modalidades de concessões e contratações. 

 

Após a criação do PAC, o governo se deparou com a necessidade de contar com recursos 

humanos dos Ministérios relacionados à infraestrutura para subsidiar a formulação de 

políticas públicas, planejar, coordenar, fiscalizar e oferecer assistência técnica na execução de 
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projetos relativos à realização de obras de infraestrutura de grande porte. Para suplantar tal 

deficiência o governo editou a Medida Provisória – MP 389/2007, convertida na Lei nº 

11.539/2007, que criou a carreira de Analista de Infraestrutura e o Cargo Isolado de 

Especialista em Infraestrutura Sênior. 

 

Estrutura do Investimento: 

 

Entre os investimentos anunciados estão incluídos: a soma dos investimentos públicos diretos 

(R$ 67,8 bilhões em quatro anos), investimentos das estatais, financiamentos dos bancos 

oficiais e investimentos privados. 

 

Segundo o Governo Federal, haverá desoneração dos setores de bens de capital (máquinas e 

equipamentos), matérias-primas para a construção civil, equipamentos de transmissão digital, 

semicondutores e computadores. Nos casos de investimentos em infraestrutura (energia, 

portos, saneamento, etc.), haverá isenção do recolhimento do PIS/COFINS. 

 

Estima-se uma diminuição na arrecadação de R$ 6,6 bilhões em 2007. A mudança de data 

para recolhimento das contribuições ao INSS, que passará do dia 2 para o dia 10 de cada mês 

e do PIS/COFINS, do dia 15 para o dia 20, aumentarão o capital de giro das empresas. 

 

Origem do Dinheiro 

 

- R$ 219,20 bilhões deverá ser o volume de investimentos feitos por empresas estatais sendo 

que, destes, R$ 148,7 bilhões serão investidos pela Petrobrás, uma empresa de economia 

mista;  

- R$ 67,80 bilhões deverão ser investidos com recursos do orçamento fiscal da União e da 

seguridade; 

- R$ 216,9 bilhões deverão ser investidos pela iniciativa privada, induzidos pelos 

investimentos públicos já anunciados. 

 

Destino do Dinheiro 

 

R$ 274,8 bilhões deverão ser investidos em Energia (inclui petróleo), assim divididos: 

 

- R$ 65,9 bilhões para geração de energia elétrica; 

- R$ 12,5 bilhões para transmissão de energia elétrica; 

- R$ 179,0 bilhões para petróleo e gás natural; 

- R$ 17,4 bilhões para combustíveis renováveis. 

 

R$ 170,8 bilhões serão investidos em Infraestrutura Social e Urbana, assim divididos: 

 

- R$ 8,7 bilhões para o projeto Luz Para Todos; 
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- R$ 40,0 bilhões para projetos de saneamento básico; 

- R$ 106,3 bilhões para projetos de habitação; 

- R$ 3,1 bilhões para Metrôs; 

- R$ 12,7 bilhões para recursos hídricos. 

 

R$ 58,3 bilhões serão investidos em Logística, assim distribuídos: 

 

- R$ 33,4 bilhões para rodovias; 

- R$ 7,9 bilhões para ferrovias; 

- R$ 2,7 bilhões para portos; 

- R$ 3,0 bilhões para aeroportos; 

- R$ 700 milhões para hidrovias; 

- R$ 10,6 bilhões para marinha mercante. 

 

De acordo com balanço divulgado pela casa civil em junho de 2009, o PAC concluiu 15,1% 

do total programado. 

 

PAC 2: 

O PAC 2 foi lançado em 29 de março de 2010 que prevê recursos da ordem de R$ 1,59 trilhão 

em uma série de segmentos, tais como transportes, energia, cultura, meio ambiente, saúde, 

área social e habitação. São 6 as áreas de investimentos do PAC 2: Cidade Melhor, 

Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz para todos, Transportes e 

Energia. 

 

- PAC Cidade Melhor: Enfrentar os principais desafios dos grandes centros urbanos para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 

- PAC Comunidade Cidadã: Aumentar a oferta de serviços básicos à população de bairros 

populares e garantir a presença do Estado. 

 

- PAC Minha Casa, Minha Vida: Reduzir o déficit habitacional, dinamizar o setor de 

construção civil e gerar trabalho e renda. 

 

- PAC Água e Luz para Todos: Universalizar o acesso à água e à energia elétrica no país. 

 

- PAC Transportes: Consolidar e ampliar a rede logística, interligando diversos modais 

(rodoviário, ferroviário e hidroviário) para garantir qualidade e segurança. 

 

- PAC Energia: Garantir a segurança do suprimento a partir de uma matriz energética baseada 

em fontes renováveis e limpa. Desenvolver as descobertas no Pré-Sal, ampliando a produção 

de petróleo no país. 

Fonte: Governo Federal, Gabinete da Presidência 
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7. MEIO FÍSICO 

 

7.1 Introdução 

7.1.1 Clima e Condições Meteorológicas 

 

Clima 

 

O clima caracteriza de forma regional e local, regime de chuvas, estudos do balanço 

hidrometeorológico com mapeamento das precipitações e temperaturas da região. O clima da 

Região sul do Brasil caracteriza-se como campo de ação, predominantemente das massas de 

ar MTa (Massa Tropical Atlântica) e MPa (Massa Polar Atlântica), sofrendo influências 

esporadicamente das massas MTc (Massa Tropical Continental) e MEc (Massa Equatorial 

Continental), atuando como “ondas de calor” ou “ondas de frio”. A atuação variada dessas 

massas de ar associadas a altitude, latitude, modelado da área e a umidade propiciada pela 

maritimidade, são elementos que influenciam na instabilidade do tempo no Município de 

Paranaguá e os outros catorze que perfazem o primeiro anel da RMC. 

 

Classificação Climática 

O Paraná encontra-se na região brasileira de clima subtropical com temperatura média do mês 

mais frio abaixo de 18ºC. Segundo dados da estação meteorológica de Paranaguá, para o 

período de 1961-1990 (INMET, 2009) o clima pode ser classificado como Cfa de Koeppen, 

sub-tropical superúmido, mesotérmico com temperatura média anual de 19,6ºC. Janeiro é o 

mês mais quente com média de 24,1ºC enquanto em setembro é o mês mais frio, com a média 

é de 16,1ºC. 

 

Segundo a classificação de Köeppen, o Município de Paranaguá sofre influência do tipo 

climático Cfa, como demonstrado na Figura 41: 
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Figura 40: Classificação Climática no Estado do Paraná 

 

Pluviosidade 

 

Pluviosidade trata do nível de precipitação sobre o território. O termo "precipitação" é 

definido como qualquer deposição d’água em forma líquida ou sólida proveniente da 

atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, chuvisco, orvalho e outros 

hidrometeoros. A precipitação é medida em altura, normalmente expressa em milímetros. 

Uma precipitação de 1 mm é equivalente a um volume de 1 litro de água numa superfície de 1 

m
2
. 

 

Em praticamente todo o Estado do Paraná, a altura média da precipitação anual está 

compreendida entre 1.250 e 2.000 mm.  

 

As chuvas são bem distribuídas durante o ano, havendo, no entanto, um declínio no inverno, 

sem chegar a ser insuficiente para determinar, em média, a existência de um mês mais seco. O 

máximo pluviométrico ocorre no trimestre de verão (janeiro, fevereiro e março), enquanto que 

os três meses menos chuvosos coincidem com o período de inverno, sendo agosto o mês mais 

seco do ano. 

 

A pluviosidade total registradas em Paranaguá para o período de 1961-1990 foi de 

1.931mm/ano. Os meses mais chuvosos são os três primeiros do ano (janeiro, fevereiro e 

março), durante os quais chove em mais de 60% dos dias sendo a maior média registrada em 
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Janeiro com 285 mm. Nos meses mais secos (junho, julho e agosto) chove em menos de 40% 

dos dias, sendo a média mínima (77 mm) registrada em agosto (INMET, 2009). 

 

A definição de temperatura é quando a radiação solar atinge a superfície da terra, uma 

parcela dessa energia é destinada para o aquecimento do ar que nos envolve. 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 a temperatura - ou em termos relativos, com base 

no grau de calor que o ar contém. Para medir a temperatura são utilizados os termômetros. Os 

tipos tradicionais são os de mercúrio, utilizados nas estações convencionais. Atualmente 

utilizam-se sensores de pares termoelétricos e termistores, conectados a estações automáticas 

que transmitem os valores diretamente em formato digital. 

 

A temperatura média no Paraná, em período mais quente, compreendido entre os meses de 

dezembro a fevereiro, fica entre 23ºC e 24ºC, e a temperatura no trimestre mais frio (junho a 

agosto), de 13ºC a 14ºC. Apresenta uma temperatura média anual entre 17ºC e 18ºC. 

 

Ventos 

 

No litoral do Paraná os ventos predominantes são condicionados pelo anticiclone do Atlântico 

sul e pelo vento alíseo de sudeste, soprando principalmente do mar para o continente 

(IPARDES, 1990). 

 

Os ventos mais fortes ocorrem na primavera e no verão, sendo que nos meses de outono e 

inverno estes se tornam mais brandos. No verão predominam ventos provenientes do 

quadrante norte (N e NW), enquanto que nos meses de inverno são mais comuns os ventos 

oriundos do quadrante sul (S e SE) (IPARDES, 1991). 

 

Os ventos predominantes em Paranaguá são os ventos de direção NE. As velocidades não 

variam muito durante o ano sendo em média de 1,3 m/s (IAPAR, 2010). 

 

Medições realizadas na estação meteorológica de Paranaguá registrou que ocorre um rápido 

aquecimento do solo com o sol nascente, ocorrendo as brisas marítimas de E e SE, 

aproximadamente ao meio-dia, soprando do mar para o continente. Ao anoitecer, em 

determinada parte do tempo o ar é calmo, com isso, soprando uma brisa continental suave, 

proveniente de direções SW e S e mais raramente de NW (MAACK, 2012). 
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Umidade relativa 

 

A umidade relativa é uma das formas de expressar o conteúdo de vapor existente na 

atmosfera. É definida como a relação entre o teor de vapor d'água contido no ar num dado 

momento e o teor máximo que esse ar poderia conter, à temperatura ambiente. O valor da 

umidade relativa pode mudar pela adição ou remoção de umidade do ar ou pela mudança de 

temperatura. 

 

A umidade relativa do ar está relacionada à temperatura, com influência da altitude. Assim, 

nas zonas mais elevadas, a temperatura não é suficientemente elevada, diminuindo a umidade 

produzida pelas chuvas. As médias mais elevadas são resultados da influência oceânica sobre 

o clima e da transpiração dos componentes das matas pluviais existentes. Os maiores índices 

pluviométricos são registrados nos planaltos, com chuvas bem distribuídas. 

 

O processo de evaporação da água consome energia, que é transferida para a atmosfera 

terrestre. À medida que as massas de ar são transportadas para as camadas mais altas da 

atmosfera, ocorre a condensação do vapor d'água, com formação de nuvens e liberação de 

energia consumida na evaporação. Por meio desse processo contínuo é que a temperatura do 

globo terrestre é mantida dentro dos atuais limites. 

 

A presença de vapor d' água na atmosfera contribui também para diminuir a amplitude 

térmica (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima), uma vez que a água 

intercepta parte da radiação terrestre de ondas longas e, desta forma, diminui o resfriamento 

noturno. 

 

A umidade atmosférica é fator determinante para as atividades biológicas, afetando o 

desenvolvimento de plantas, pragas e doenças e o conforto térmico animal. Com relação aos 

vegetais, altas concentrações de vapor favorecem a absorção direta de umidade pelas plantas e 

o aumento da taxa de fotossíntese, a umidade afeta também a transpiração, que é tanto mais 

intensa quanto mais seco se encontra o ar. 

As médias de umidade relativa do ar mostram-se elevadas em todo o Estado do Paraná. A 

umidade no Paraná, cujo clímax é atingido nas primeiras horas do dia com 85% a 92%, 

declinando para 50% a 70% ao meio dia, para atingir novamente à noite valores superiores a 

80%. 

 

Os resultados das medições de umidade relativa mostram um nítido paralelismo entre os 

índices do oceano e a distância do litoral, de acordo com a situação topográfica (altitude, 

depressão ou vale pluvial). 
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Paranaguá possui altos índices de umidade relativa do ar, onde os valores variam de 82% a 

86%, sendo os índices mais elevados são encontrados nos meses de fevereiro a outono, com 

85% registrado e os meses com os índices mais baixos, apresentando valores menores que 

83%, são os meses de novembro a janeiro (IAPAR, 2013). 

 

7.2 Geologia - MEIO FÍSICO 

 

O ambiente fisiográfico que compreende as áreas alvo: Área de Influência Direta – AID, Área 

de Influência Indireta- AII e Área Diretamente Afetada – ADA, representa parte de um 

cenário muito amplo cujos elementos da paisagem envolvida interagem de maneira sistêmica 

de modo permanente. Este cenário integra elementos da paisagem da Serra do Mar, pré Serra, 

planície litorânea, linha de costa e interações dos sedimentos continentais permanentemente 

retrabalhados e transportados por cursos d’água superficiais associados aos mesmos efeitos de 

retrabalhamento e transporte pelas correntes oceânicas, junto a outros agentes intempéricos e 

erosivos, responsáveis pela permanente dinâmica que caracteriza a paisagem litorânea. A 

seguir estes elementos que interagem de maneira integrada na paisagem estão 

compartimentados em conhecimentos específicos. 

 

7.2.1 Geomorfologia 

 

O modelado de relevo da região que envolve as áreas alvo Área de Influência Indireta - AII, 

Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA estão ligadas a processos 

que englobam três zonas mais abrangentes, interligadas de maneira sistêmica, mas de 

características geomorfológicas distintas (Figuras 42 e 43): a) A serra do Mar; b) Rampa de 

Pré-Serra e Serras Isoladas e c) Planície Litorânea e Planícies Flúvio-Marinhas, na qual se 

encontram as áreas alvo. 

 

Os terrenos da zona “Serra do Mar” paranaense apresentam estado de dissecação de relevo 

elevado. A classe de declividade predominante varia entre 12,0 a 30,0% relativa a uma área de 

796,03 km
2
. O modelado de relevo tipicamente montanhoso apresenta cotas além de 1.300 

metros acima do nível do mar. As formas de relevo predominantes são topos alongados em 

cristas com vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção geral dos taludes varia 

entre NE-SW, N-S e NW-SE, modelada em litologias da Suíte Álcali-Granitos e do Complexo 

Gnáissico Migmatítico (Mineropar, 2006). 

 

A zona “Rampas de pré-Serra e Serras Isoladas” se encontra entre a zona “Serra do Mar” e a 

zona “Planície Litorânea” e apresenta dissecação elevada. A classe de declividade 

predominante se encontra entre 6,0 a 30,0%.  As altitudes mostram variações entre 200,0 e 

600,0 metros acima do nível do mar, com gradiente de 400,0 metros. O modelado de relevo 

apresenta formas aonde predominam topos alongados em crista e rampas dissecadas com 

vertentes retilíneas e vales em “V”, modeladas em rochas da Suíte Álcali-Granitos e do 

Complexo Gnáissico Migmatítico (Mineropar, 2006).  
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A zona “Planície Litorânea ou Planície Costeira” e “Planícies Flúvio-Marinhas”, se estende 

desde o sopé da Serra do Mar até o oceano, com comprimento de aproximadamente 90,0 km e 

largura máxima em torno de 55,0 km, na região de Paranaguá. Apresenta dissecação baixa. A 

classe predominante de declividade é menor que 6,0% em uma área de 1.868,64 km
2
. A 

altimetria varia entre zero até 200,0 metros em relação ao nível do mar. O modelado de relevo 

mostra formas predominantes representadas por planícies de restinga e flúvio-marinhas, 

terraços arenosos, dunas e praias, modeladas em depósitos sedimentares costeiros 

Quaternários que ainda conservam total ou parcialmente as feições morfológicas originadas 

durante a sua deposição, notadamente os cordões litorâneos, que correspondem a antigas 

linhas de praias e dunas frontais (Mineropar, 2006 e Angulo, 2004).  

 

Especificamente nas áreas alvo (AII, AID e ADA), observamos modelado de relevo com 

encostas planas e vertentes curtas e pouco sinuosas. As altitudes nas áreas investigadas variam 

entre 1,0 a 10,0m em relação ao nível do mar. O terreno e vizinhanças se encontram em área 

muito plana com leve rebaixamento para noroeste, em direção à orla marítima. 
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Figura 41: Mapa Geomorfológico 
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Figura 42: Seção geomorfológica 
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A compartimentação topográfica da Área Diretamente Afetada (ADA) mostra homogeneidade 

topográfica não sendo possível subdividi-la em compartimentos de características de relevo 

diferenciada dentro da mesma. A superfície topográfica da área rebaixa suavemente em 

direção ao mar desde a cota topográfica 3,5m até o nível do mar. 

 

Os fenômenos erosivos nas áreas alvo (AII, AID e ADA), mostram padrões absolutamente 

diversos. Na AII - Área de Influência Indireta, que envolve região da Serra do Mar e pré Serra, 

observam-se a ocorrência de escorregamentos, rolamento de blocos, especialmente sob regime 

de maior pluviosidade, quando mesmo áreas recobertas por mata não resistem a estes 

fenômenos. Exemplos de ocorrências foram observados no início do ano de 2011, quando 

grandes volumes de solo e sedimentos provindos das partes mais elevadas da Serra do Mar e 

da área de pré Serra assorearam grande quantidade de córregos na região de Paranaguá e 

vizinhanças. Os cursos d’água superficiais são testemunhos dos fenômenos de rolamento de 

blocos, pois se observam comumente nos leitos daqueles cursos, matacões e blocos de rochas 

rolados das encostas. 

 

Na AID - Área de Influência Direta, que envolve a região de pré Serra, os fenômenos erosivos 

são menos severos, sendo mais raro ocorrências de rolamento de blocos e de escorregamentos. 

Nesta região se observam as conseqüências da atuação dos fenômenos erosivos provindos das 

áreas mais elevadas da Serra do Mar, por exemplo, o transporte de sedimentos provindos 

desde as áreas mais elevadas. Estes tendem a formar depósitos próximos de suas 

desembocaduras nas áreas próximas à linha de costa. 

 

Na ADA - Área Diretamente Afetada, diferentemente das outras duas áreas, os fenômenos 

erosivos estão relacionados a agentes continentais, agentes marinhos e da interação entre os 

dois tipos de agentes. A ocorrência de chuvas nas áreas de pré Serra e planície costeira, com 

carreamento de sedimentos para as áreas mais baixas, a ação das enxurradas, combinadas com 

a ação dos ventos são exemplos de agentes erosivos continentais que atuam na área ADA. As 

correntes marinhas e a ação de arrebentação das ondas são exemplos dos agentes marinhos. O 

retrabalhamento dos sedimentos transportados pelos rios e ventos, pelas correntes marinhas, 

formando e redimensionando depósitos de sedimentos ao longo da costa, bem como 

aplainando a topografia local, são exemplos da interação entre agentes continentais e 

marinhos. 

 

Na ADA, a ação erosiva, se encontra limitada pelas edificações da cidade de Paranaguá, uma 

vez que se encontra entre a área urbana e a zona do porto. Mesmo os fenômenos provocados 

por agentes marinhos se encontram limitados pelas obras civis do próprio porto. Os efeitos de 

enxurradas são muito limitados, pois ao longo da linha férrea, existente no local há várias 

décadas, não se observam quaisquer feições relacionadas. Deve-se considerar que o gradiente 

hidráulico local, bem como a composição do solo e a proximidade do lençol freático não 

favorece este tipo de fenômeno erosivo. Por outro lado, não existem indicativos, nem 
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elementos para se favorecer fenômenos de erosão acelerada, tampouco de assoreamento, 

ressalta-se ainda que ao longo da área ADA, não existem cursos d’água superficiais. 

Na ADA, a característica subaflorante do lençol freático favorece fenômenos de inundações, 

que podem vir a ocorrer em períodos de chuvas muito intensas, pois os terrenos estão 

recobertos por capa de aterro, executados exatamente com a finalidade de elevar os terrenos 

acima do nível do lençol freático e reduzir os riscos de alagamentos. Observa-se que em 

virtude da área se encontrar em zona urbana, os sistemas de drenagens se encontram instalados 

e operam há muito tempo. Não há registros no local de recorrência de inundações, a qual 

afetaria diretamente as operações ferroviárias. 

 

Para a área AID, as áreas úmidas e susceptíveis de inundações periódicas, em virtude da 

interação das marés com as águas dos cursos d’água superficiais, estão mapeadas e 

reconhecidas em superfície (ver mapa geomorfológico), estas áreas não se encontram 

presentes na área ADA, que se encontra em área urbanizada e cujo fenômeno foi solucionado 

através de obras de engenharia para promoção necessária para urbanização de Paranaguá. 

 

Para implantação dos dutos subterrâneos para transporte de combustíveis ao longo da ADA, 

serão realizadas escavações no solo local. Este é constituído por sedimentos areno-argilosos 

sotopostos por material de aterro, parte do material escavado será devolvido para os locais de 

origem para recomposição das superfícies. O montante escavado deverá somar 637,56 m³ e o 

material excedente, 425,04 m³, como demonstrado na Tabela 7. A porção excedente servirá 

para recobrimento dos terrenos laterais da via férrea e não necessitará de transporte para áreas 

de bota-fora. Este material, sedimento areno-argiloso, sendo natural do meio e representando o 

próprio solo local, não representará impacto para o local ou vizinhança. 
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Tabela 7: Volume de solo escavado para passagem dos dutos viários 

 

7.2.2 Solos 

 

Na Planície Litorânea, ocorrem três tipos principais de solos: Cambissolo, Espodossolo e 

Gleissolo (SEMA, 2008). 

 

As áreas AII, AID e ADA estão delimitadas sobre solos do tipo “espodossolo” interrompidos 

por faixas restritas de solo do tipo “cambissolos”. À leste, sul e oeste da zona urbana de 

Paranaguá, ocorrem solos do tipo “gleissolo”. 

 

A classificação de solos (Embrapa, 2006) considera a presença ou não dos horizontes típicos 

em um perfil de solo, A, B, C e D, da constituição de cada um e de outras variáveis, como 

topografia, disponibilidade de certos elementos químicos, etc. 

 

Cambissolos representam um tipo de solo constituído por material mineral com horizonte B 

incipiente e se subdividem em cambissolo hístico, cambissolo húmico e cambissolo háplico 

(Zimback, 2003; Embrapa, 2006). 

 

Espodossolo, também são solos minerais com horizonte B espódico, presença acima de 

horizonte “E”. Representa um processo de podzolização com eluviação de compostos de 

alumínio com ou sem ferro em presença de húmus ácido e acumulação eluvial desses 

constituintes (Embrapa, 2006). Se subdividem em espodossolo cárbico e espodossolo ferro 

cárbico (Zimback, 2003). 

 

Gleissolo definem-se por apresentarem material mineral com horizonte glei iniciando-se 

dentro dos primeiros 150,0cm da superfície, imediatamente abaixo de horizonte A ou E, 

textura exclusivamente areia ou areia franca em todos os horizontes até a profundidade de 

150,0cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico (Embrapa, 2006). Se subdivide 

em tiomórfico, sálico, melânico e háplico (Zimpack, 2003). 

 

Na região que envolve as áreas AID e ADA, o solo local se desenvolveu a partir do 

retrabalhamento de sedimentos litorâneos por agentes erosivos marinhos e continentais. 

TRECHO ESPECIFICAÇÃO DO TRECHO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m)

VOLUME 

ESCAVAÇÃO 

(m³)

VOLUME DE ATERRO E 

RECOBRIMENTO (m³)

VOLUME 

EXCEDENTE 

(m³)

1
SAIDA DO TERMINAL - AV. BENTO ROCHA (LADO ESQUERDO DE 

QUEM OLHA NA DIREÇÃO DO PORTO)
255,00 1,40 0,90 321,30 107,10 214,20

2
TRAVESSIA DA AV. BENTO ROCHA (ENTRADA TEPAGUÁ) - (TUBO 

CAMISA)
16,00 1,40 0,90 20,16 6,72 13,44

3 TRAVESSIA LINHA FÉRREA (TEPAGUÁ) - (TUBO CAMISA) 10,00 1,40 0,90 12,60 4,20 8,40

4
ÁREA TEPAGUÁ ATÉ O LIMITE DA SAIDA EM DIREÇÃO - UNIÃO 

VOPAK
60,00 1,40 0,90 75,60 25,20 50,40

5
TRAVESSIA DA AV. CEL. SANTA RITA (CATTALINI) - CALÇADA 

CENTRO RECREATIVO TRANSPETRO
85,00 1,40 0,90 107,10 35,70 71,40

6 TRECHO - INTERNO - CENTRO RECREATIVO TRANSPETRO 80,00 1,40 0,90 100,80 33,60 67,20

637,56 212,52 425,04
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Representam sedimentos alóctones retrabalhados ao longo da costa, fundamentalmente 

arenosos, com raras porções de sedimentos siltico-argilosos (em zonas de baixios). 

 

As porções de solo ricas em matéria orgânica se encontram presentes em áreas deprimidas, 

associadas a manguezais com pequena espessura. 

 

Na ADA, o solo amostrado pelas sondagens demonstra composição quase exclusivamente 

arenosa, formada por grãos silicáticos de areias finas, bem selecionadas, muito friáveis, com 

elevada umidade natural. O Mapa 12 demonstra o mapa de solos da região. 
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Mapa 12: Mapa de Solos 
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7.2.3 Recursos Hídricos 

 

As áreas alvo: Área de Influência Indireta - AII, Área de Influência Direta – AID e Área 

Diretamente Afetada – ADA, se encontram em uma unidade hidrográfica denominada “bacia 

litorânea”. Esta possui área total de 6.022,5 km
2
, que representa 3,0% da área total do estado e 

envolve os cursos d’água superficiais que se localizam entre a Serra do Mar e a linha de costa. 

Envolve os municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, 

Matinhos e Guaratuba. 

 

7.2.3.1 Águas Superficiais 

 

As cabeceiras das drenagens superficiais da Bacia Litorânea se encontram nas áreas da Serra 

do Mar e da pré-Serra, aonde a declividade dos terrenos é bastante mais elevada que na 

planície costeira. Por este motivo, aqueles cursos d’água superficiais apresentam, nas seções 

mais próximas das cabeceiras, elevada energia de transporte, observando-se comumente leitos 

com abundante presença de matacões e blocos de rochas maciças. 

 

Arranjos espaciais dos canais 

 

Em virtude da energia potencial dos canais na região das cabeceiras, os cursos apresentam 

padrão menos meandrante e mais retilíneo. 

 

Ao abandonar a região de pré Serra e adentrar a zona costeira em direção à linha de costa, os 

padrões anastomosado e meandrante dos cursos d’água, se tornam predominantes, com 

grandes volumes de água. 

 

Na medida em que os rios se aproximam da costa, o gradiente topográfico se torna bastante 

baixo, os relevos se mostram arrasados, com mínima declividade ao longo de áreas extensas. 

A capacidade de transporte torna-se gradualmente reduzida e a configuração espacial dos 

cursos d’água assume formas meandrante a anastomosadas, com corpos de sedimentos em 

meio ao curso, definindo ilhas fluviais junto à foz dos sistemas fluviais. 

 

Os cursos d’água superficiais da Bacia Hidrográfica Litorânea, que envolvem a área em 

estudo, desembocam na baía de Paranaguá e os principais são os rios: Guaraqueçaba, 

Tagaçaba, Serra Negra, Faisqueira, Cacatu, Cachoeira, Nhundiaquara, Itiberê e Guaraguaçu 

(SEMA, 2010). 

 

Observando-se a Folha Paranaguá (Min.Exérc.1998) registram-se os rios Ribeirão, na porção 

oeste, com padrão retilíneo próximo às nascentes, na Colônia Luzia, passando a meandrante 

após cruzar a rodovia BR-277 até desembocar na baía.  
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O rio Embuçuí, na porção oeste, envolve área de drenagem restrita às proximidades da baía 

aonde deságua, com curso d’água retilíneo e muito curto. 

 

O rio Emboguaçu, na parte norte da carta topográfica, bordeja a zona urbana de Paranaguá, 

possui padrão de canais retilíneos nas suas cabeceiras, situada nas proximidades da BR-277, 

dentro do município de Paranaguá, passando a meandrante e terminando como anastomosado, 

com ilhas fluviais nas imediações de sua foz na baía de Paranaguá. 

 

Na porção leste, o rio Itiberê, que margeia a parte leste da zona urbana de Paranaguá, também 

possui padrão de canais retilíneos nas suas cabeceiras na região do sítio Três Anjos, passando 

a meandrante e terminando como anastomosado em sua foz, também com a formação de ilhas 

fluviais.  

 

Também na porção leste, o rio dos Correias, apresenta padrão de canais fortemente retilíneo 

em suas cabeceiras na região do Parque do Palmito, passando ao padrão meandrante na área 

denominada “ancoradouro” e terminando como anastomosado em sua foz. A interação dos 

canais dos cursos deste rio com o rio Itiberê produziram a ilha fluvial denominada Ilha dos 

Valadares, que compõem a zona urbana de Paranaguá.  

 

O rio dos Almeidas se encontra no extremo leste da carta e possui padrão similar aos demais. 

 

As bacias hidrográficas dos rios Ribeirão, Embuçuí, Emboguaçu, Itiberê, dos Correias e dos 

Almeidas, envolvem apenas áreas da planície litorânea. 

 

O curso do rio Emboguaçu dista 2,5 km a oeste da ADA. A drenagem superficial mais 

próxima da ADA está representada por um córrego canalizado, que se encontra quatro 

quadras a oeste do empreendimento, que apresenta sentido de fluxo sudeste-noroeste e que 

desemboca diretamente no oceano, também a poucas quadras do empreendimento. 

 

Sistemas de Manguezais 

 

Existem amplos sistemas de manguezais na bacia hidrográfica Litorânea, em especial na baía 

de Paranaguá, alvo destes estudos. 

 

A preservação daquele ambiente tem grande importância para a dinâmica de diversos 

ecossistemas terrestres e marinhos. 

 

Ao longo de toda a linha de costa da área sul da baía de Paranaguá, envolvendo a foz de todos 

os rios que desembocam na baía existem áreas aonde se desenvolveram sistemas de 

manguezais. A extensão de cada um deles está associada com a área abrangida pela planície 

de maré.  
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Na foz do rio Emboguaçu, como nos demais, se observam sistemas de manguezais 

estabelecidos ao longo do final do canal, junto da foz, estes se estendem desde o final do 

canal, ao longo da linha de costa bordejando a zona urbana, até os limites do terminal de 

combustíveis da Petrobrás. 

 

Fato, a ADA não envolve áreas de manguezais. 

 

Qualidade da água 

 

As séries históricas de análises químicas sobre amostras das águas dos rios da bacia 

hidrográfica Litorânea, que envolvem os últimos 15 anos mostram índices de qualidade da 

água (IQA) boa a razoável, sem tendência definida de melhora ou piora ao longo do tempo. 

Não há restrições para utilização dessas águas para abastecimento público e industrial, 

irrigação e dessedentação de animais (SEMA, 2010). 

 

Excetuam-se, naturalmente, as águas dos rios quando seus cursos banham as áreas 

urbanizadas, as quais devido a vazamentos na rede de esgoto ou da disposição indevida de 

resíduos domésticos naqueles cursos comprometem a qualidade das águas, como acontece em 

todas as demais áreas urbanas do país.  

 

Neste trabalho, foram realizadas análises químicas em amostras de água subterrânea coletadas 

em sondagens escavadas no solo da área ADA. Estas foram submetidas a ensaios em 

laboratório para diversas variáveis as quais estão abordadas no item “Passivos Ambientais - 

ADA”. Não foram realizadas análises em cursos d’água superficiais, pois a área ADA se 

encontra em zona urbana, aonde aqueles cursos se encontram canalisados, sem acesso para 

realização de amostragens. Como aqueles cursos desembocam diretamente no mar e a partir 

da área ADA em direção a jusante, não são aproveitados para qualquer finalidade, 

acreditamos que as análises das águas subterrâneas são mais representativas da qualidade 

ambiental local, bem como para estimativas de impactos ambientais presentes e futuros em 

relação ao empreendimento em questão. 

 

Disponibilidade e Utilização de Recursos Hídricos da Bacia Litorânea 

 

A vazão dos cursos d’água superficiais que compõem a Bacia Hidrográfica Litorânea soma 

77,0 m
3
/s (SEMA, 2010). 

 

Deste volume, 1,2 mil l/s são utilizados em diversos aproveitamentos destinando-se 51,0% ao 

abastecimento público, 19,0% ao uso industrial, 29,0% ao agrícola, 1,0% ao setor pecuário e 

menos de 1,0% ao setor mineral (SEMA, 2010). 
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Geração de Energia Elétrica 

 

Os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica Litorânea contribuem para a geração de energia 

elétrica através de usinas hidrelétricas, como a Usina Governador Pedro Viriato Parigot de 

Souza, construída em 1970 com potência instalada de 260,0 MW que utiliza águas do rio 

Capivari na bacia hidrográfica do rio Ribeira o que representa uma transposição de bacia 

(Ribeira para Litorânea) (SEMA, 2010). 

 

Áreas de Fundo de Vale 

 

A ADA não se encontra em um fundo de vale, mas em uma meia encosta que declina 

suavemente em direção à linha de costa. Não existem nascentes ao longo da área, mas, curso 

canalizado de água superficial de pequena dimensão e sem aplicação para qualquer uso de 

abastecimento ou aproveitamento público. 
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Mapa 13: Canais da bacia litorânea  
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7.2.4 Aspectos Geológicos 

 

A planície litorânea ou planície costeira, de construção marinha, está delimitada, a norte, pelo 

estuário de Paranaguá e, a oeste e sul, pela Serra do Mar. Apresenta aspecto triangular, com 

eixo maior ao norte onde alcança 30,0 km entre Alexandra e Pontal do Sul. 

 

Esta planície pode ser dividida nas seguintes unidades (Angulo, 1992): a) Continental, 

formada pela Formação Alexandra, leques aluviais, tálus, colúvios e sedimentos fluviais; b) 

Costeira (terraços marinhos), constituída por dunas, depressões intercordões e praias e, c) 

Estuarina, subdividida em planícies de maré, fundos rasos, deltas de maré e sedimentos paleo-

estuarinos. 

 

O estuário da baía de Paranaguá é parte integrante do sistema deposicional associado à 

planície costeira. Fácies sedimentares estuarinos, localizados à retaguarda de cordões 

litorâneos, estão preservados sob os sedimentos arenosos marinhos mediante a retrogradação 

da linha de costa, associada com eventos transgressivos (Angulo, 1992).  

 

A formação da planície costeira, bem como do complexo estuarino de Paranaguá, está 

vinculada à história das variações relativas do nível do mar durante os últimos 120.000 anos. 

A altitude dos dois últimos níveis marinhos máximos transgressivos, há 120.000 e 5.100 anos, 

parecem ter alcançado cotas de 8,0m (2.0m) e de 3.5m, respectivamente (Angulo, 1992). 

 

Formação Alexandra 

 

Esta unidade representa um conjunto de fácies sedimentares continentais em contato com o 

embasamento cristalino. Representam a materialização de sistemas deposicionais continentais 

do Terciário e/ou Pleistoceno, formados por leques aluviais, sistemas flúvio-lacustres, 

depósitos de bajada, playa-lakes. Posteriormente estes depósitos foram modificados por 

fenômenos modeladores do relevo no Quaternário que geraram superfícies de pediplanação. 

 

A Formação Alexandra envolve arcóseos, areias arcoseanas, lamas, conglomerados 

polimícticos sustentados pela matriz (para-conglomerados) e depósitos orgânicos (camada 

linhítica), com cores predominantes cinza esverdeado e vermelho (Angulo, 1992).  

 

Os conglomerados apresentam seixos pouco arredondados de quartzo, granito, gnaisse, xisto e 

diabásio. As cores predominantes da Formação Alexandra nos afloramentos são cinza 

esverdeado e vermelho, sendo que as lamas também apresentam tons azulados ou violáceos.  

 

Nos sedimentos mais intemperizados, as cores tendem para o vermelho, laranja e amarelo. A 

deposição dos sedimentos deve ter ocorrido por fluxos gravitacionais do tipo fluxo de detritos 

(conglomerados sustentados pela matriz) e fluxo de lama (lamas e lamas arenosas). Os 
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arcóseos e arenitos arcoseanos sugerem fluxos em canais entrelaçados (braided), ocorrendo 

transição para fluxos mais densos não confinados (Angulo, 1992). 

 

Leques Aluviais 

 

Depósitos de leques aluviais estão caracterizados por cascalhos sustentados pela matriz com 

seixos e matacões e matriz areno-argilosa, ocorrem associados a grandes vertentes da serra do 

mar, com raio entre 100 e 400m. A espessura dos sedimentos é variável, atingindo até 10m. 

 

Na região de Morretes observam-se cascalhos sustentados pela matriz, correspondentes a 

fluxos de detritos intercalados com cascalhos fluviais sustentados por seixos. Os sedimentos 

mais finos que compõem os leques são arcóseos argilosos e lamas correspondentes a fluxos de 

lama, com sedimentos predominantemente muito mal selecionados e muito assimétricos. Os 

principais fácies sedimentares encontradas podem ser atribuídas a fluxos densos de lama e 

detritos e a fluxos trativos fluviais, sendo semelhantes às fácies da Formação Alexandra. A 

idade destes depósitos é plio-pleistocênica (Angulo, 1992). 

 

Cordões Litorâneos 

 

São feições relacionadas antigas linhas de praia, compostos por depósitos de areias finas a 

muito finas, onde 75% apresentam-se muito bem selecionadas mostrando textura homogênea 

(Bigarella etal. 1978; Tessler & Suguio, 1987; Angulo, 1992). 

 

Ocorrem nessa unidade estratificações cruzadas de baixo ângulo; estratificação cruzada 

acanalada, sigmóides, estruturas de preenchimento de canal, laminação cruzada de marcas 

onduladas simétricas e assimétricas, bioturbações. Os depósitos foram interpretados como 

formados principalmente em ambiente de antepraia e face litorânea superior (Angulo, 2004). 

 

Depósitos Estuarinos 

 

A partir dos dados de fundo do estuário da baía de Paranaguá tem se dividido aqueles 

depósitos em três zonas morfo-sedimentares distintas: 1) zona de embocadura, na parte mais 

baixa do estuário, com sedimentos de fundo caracterizados por areias cinza clara finas e muito 

finas bem selecionadas, com teor de finos variando de 0% (próximo à embocadura) a 40% 

(próximo a Paranaguá); 2) zona de afunilamento, na parte central do estuário, caracterizada 

por sedimentos escuros, lamosos, orgânicos (2.2% a 20% de matéria orgânica), com teores de 

carbonato de cálcio e areia de 15% e inferiores a 50%, respectivamente; 3) zona de 

meandramento, nas cabeceiras do estuário, com sedimentos de fundo de cor cinza, 

caracterizados por areias finas e médias mal selecionadas, com teores de fino inferiores a 40% 

e freqüentemente apresentando grãos com tamanhos superiores a 2,0 mm (Angulo, 2004).  
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Depósitos Paleoestuarinos 

 

São remanescentes de antigos manguezais, em épocas correspondentes aos máximos 

transgressivos de 120,000 e 5,000 anos. Na planície costeira se localizam à retaguarda dos 

cordões litorâneos. Os sedimentos paleoestuarinos evidenciam predomínio de areias (73%), 

areias argilosas e siltosas e silte argiloarenosas, o teor de finos varia de 0% a 70%. As classes 

modais mais freqüentes são: areia muito fina e fina (Angulo, 2004).  

 

Sedimentos de fundo da Baía de Paranaguá 

 

Os sedimentos de fundo da Baía de Paranaguá consistem de uma mistura de material detrítico 

terrígeno com material biogênico, produzido pelas associações vegetais (manguezais, 

marismas, etc.) que ocorrem nas margens e setores internos das gamboas da baía. Os teores de 

carbonato biodetrítico nos sedimentos de fundo da região são de um modo geral, baixos. Nas 

porções mais internas e consequentemente mais protegidas, ocorre maior desenvolvimento 

dos manguezais, que detêm grande parte do material trazido por tração, atuando como um 

verdadeiro filtro para os sedimentos que são trazidos para a baía (Angulo, 2004).  

 

Bigarella etal. (1978) constataram que os sedimentos tornam-se cada vez mais finos e menos 

selecionados para o interior da Baía de Paranaguá. Verifica-se que a presença da fração 

grânulo ocorre preferencialmente nas áreas com ação fluvial, próximo aos setores mais 

internos do complexo. O diâmetro médio aritmético diminui do mar em direção ao interior da 

baía. A jusante de Paranaguá, a classe modal situa-se na fração areia fina ou muito fina.  

 

Em termos sedimentológicos parece haver uma compartimentação da Baía de Paranaguá em 

três setores: a) uma porção superior, à montante do estuário (Baía de Antonina), influenciada 

principalmente pela descarga dos rios, composta por sedimentos muito heterogêneos, 

observando-se uma mistura de sedimentos grosseiros e finos, muito mal selecionados, sendo a 

porcentagem de finos (silte e argila) maior do que as demais porções do estuário; b) uma 

porção intermediária, com influência tanto fluvial como marinha (onde ocorre o limite de 

influência da turbidez máxima), também formada por sedimentos mistos, mas cuja influência 

de finos é menor do que na parte superior do estuário; c) uma porção inferior, próxima à 

desembocadura do estuário, formada por areias finas a muito finas, moderada a bem 

selecionadas, influenciada por processos marinhos (Angulo, 2004). 
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Depósitos sedimentares na cidade de Paranaguá 

 

A área onde se distribui a mancha urbana de Paranaguá e por conseguinte também aonde se 

encontram as áreas AII, AID e ADA, apresenta substrato formado por unidades geológicas 

cuja diversidade é bastante pequena. 

 

Os sedimentos quaternários perfazem a totalidade da cobertura atual, podendo inclusive ser 

subdivididos em sedimentos mais e menos recentes dentro do Holoceno. Estes sedimentos 

estão divididos entre sedimentos litorâneos onde predominam frações arenosas de diferentes 

granulometrias, sedimentos de terraços aluviais e sedimentos associados ao transporte recente 

de drenagens atuais. 

 

As sondagens realizadas ao longo da ADA revelaram a presença de sedimentos arenosos, 

depositados em espessas camadas de areia fina, castanho claro, intercaladas com camadas de 

areia de coloração mais escura.  
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Mapa 14: Mapa Geológico demonstrando a cidade de Paranaguá e arredores 

Fonte: Angulo, 2003.  
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7.2.5 Hidrogeologia 

 

A Planície Litorânea na zona urbana do município de Paranaguá hospeda três sistemas 

aquíferos interligados de maneira sistêmica: a) sistema aquífero fissurado, semi confinado, em 

descontinuidades de rochas cristalinas, localizado a profundidades ao redor de 100,0 metros à 

partir da superfície local; b) sistema aquífero poroso, em sedimentos terrígenos originários de 

sistemas deposicionais continentais, também semi confinado, situado a profundidades entre 

30,0 a 100,0 metros; c) sistema aquífero poroso, em sedimentos terrígenos originários de 

sistemas deposicionais marinhos, livres, situados desde 0,5 metros até 30,0 metros de 

profundidade desde a superfície do terreno. 

 

Os aquíferos fissurados se encontram protegidos de contaminantes superficiais por se 

encontrarem sob manto de sedimentos com espessura total ao redor de 100 metros. Aqueles 

sedimentos também funcionam como zona de recarga dos sistemas aqüíferos em rochas 

cristalinas. As águas daqueles aquíferos são utilizadas para consumo humano e industrial 

através de poços tubulares os quais fornecem vazões ao redor de 25,3 m
3
/h (Giusti, 1996, in 

Vargas, 2005). 

 

Um intervalo de sedimentos inconsolidados, originados por sistemas deposicionais 

continentais do tipo leques aluviais produziram estratos que envolvem horizontes sobrepostos 

e interligados, de baixa condutividade hidráulica (aquitardos) e horizontes de mais elevada 

condutividade hidráulica (aqüíferos). Estes sedimentos apresentam areias argilosas, argila 

siltosa, argila arenosa e areias silto argilosas, com volumes variados de seixos. A presença dos 

aquitardos gerou aqüíferossemi confinados naquele intervalo de sedimentos. Poços tubulares 

perfurados nestes aqüíferos produzem vazões da ordem 20,0 m
3
/h (Vargas, 2005). A zona de 

recarga destes, envolve possivelmente o aquífero livre superior, inclusive os aquitardos. 

 

Os aquíferos livres, que envolvem a zona subsuperficial de solo, saturada em água, são 

formados por sedimentos arenosos finos a muito finos, com cotas potenciométricas de 0,3m a 

12,0 metros. Poços tubulares nestes aquíferos produzem vazões de 4,4 a 9,0 m
3
/h (Vargas, 

2005). A recarga destes aquíferos livres provém de águas pluviais preferencialmente à 

percolação das águas fluviais (Funpar, 1997, in Vargas, 2005). 

 

A qualidade das águas dos três sistemas aquíferos são diferenciadas e aquelas produzidas 

pelos aquíferos fissurados, mais profundos, se encontram mais protegidas de contaminantes 

superficiais. Entretanto, todos os três sistemas se encontram ameaçados pelo aumento da 

salinização das águas em virtude do fenômeno da formação da cunha salina. Em alguns 

pontos nas proximidades do porto de Paranaguá, a presença de água salinizada foi identificada 

a profundidades ao redor de 20,0 metros (Giusti, 1989, in Vargas, 2005). 
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As áreas AII, AID e ADA se encontram sobre terrenos que hospedam os três sistemas 

aquíferos citados, mas aquele que pode ser considerado o mais frágil aos impactos ambientais 

analisados por este estudo se refere ao sistema aquífero livre, freático, poroso, subsuperficial, 

constituído por sedimentos marinhos. 

 

A avaliação dos impactos ambientais sobre as águas subterrâneas do aquífero freático 

necessita da determinação de variáveis hidrodinâmicas, físicas e hidroquímicas. Estas foram 

realizadas em trabalhos de campo diretamente na área ADA. 

 

As variáveis hidrodinâmicas envolvem a condutividade hidráulica, o gradiente hidráulico, a 

vazão e a velocidade de fluxo real. As variáveis físicas envolvem a granulometria dos 

sedimentos, a densidade média dos grãos, a porosidade total e a porosidade específica. As 

variáveis hidroquímicas englobam o pH, o Eh, a condutividade elétrica, o teor de sólidos 

totais dissolvidos, o oxigênio dissolvido e a salinidade. 

 

Nossas intervenções diretas para reconhecimento geológico e hidrogeológico na ADA, 

envolveu trabalhos de campo com a escavação de trinta (30) sondagens em solo, as quais 

transpuseram a zona saturada em água do subsolo local. Amostras de água daquelas 

sondagens foram coletadas e submetidas a análises químicas em laboratório para 

determinação de teores de hidrocarbonetos de petróleo e etanol. 

 

Estes elementos se relacionam diretamente com as atividades a serem desenvolvidas na área e 

cujos resultados servem para atestar a qualidade ambiental da ADA, neste particular, antes da 

instalação e das operações que se desejam realizar, mas eventualmente já impactadas por 

atividades de empresas similares já em funcionamento na mesma área e arredores. 

 

 Sondagens 

 

Ao longo da área definida como ADA foram realizadas 30 sondagens em solo (demonstradas 

na Tabela 1) as quais foram posicionadas longitudinalmente ao terreno aonde se pretende 

instalar as tubulações enterradas, qual seja, ao longo dos trilhos da malha ferroviária que liga o 

terreno da CBL - CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A ao Terminal de Líquidos do 

Porto de Paranaguá. Aqueles terrenos já possuem dutos subterrâneos que servem para as 

mesmas finalidades para outras empresas. 

 

A perfuração das sondagens em solo tem como finalidade permitir a caracterização dos solos 

locais em relação à tipologia, espessura e constituição, bem como avaliar a presença visual e 

olfativa de contaminantes e de realizar coletas de amostras de solo para detecção de compostos 

químicos em laboratórios. 
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Ao longo de cada uma das sondagens, foram descritos intervalos de amostragem conforme a 

detecção de mudanças litológicas. As trinta sondagens totalizaram 78,0m de perfuração 

(Tabela 8), com profundidades de até 6,0metros e estão demonstradas espacialmente nas 

Figuras 44 a 46. A realização das sondagens observou a norma NBR 9603 da ABNT. 

 

Todas as sondagens atravessaram sedimentos de origem marinha nas quais a posição da 

superfície freática tem caráter subaflorante. 
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Tabela 8: Dados das sondagens realizadas no terreno em abril, ano 2013 
 

 
UTM (X) UTM (Y) Profundidade Lençol Freático 

(m) (m) (m) (m) 

ST-01 748.257 7.175.927 3.50 3.00 

ST-02 748.308 7.175.912 3.50 3.20 

ST-03 748.291 7.175.954 2.50 1.00 

ST-04 748.325 7.175.968 2.50 1.45 

ST-05 748.237 7.176.017 2.00 1.40 

ST-06 748.215 7.176.040 2.50 2.10 

ST-07 748.386 7.175.951 2.50 2.00 

ST-08 748.359 7.175.967 3.00 2.30 

ST-09 748.329 7.175.986 2.50 2.00 

ST-10 748.297 7.176.005 2.00 1.60 

ST-11 748.274 7.176.018 2.50 1.80 

ST-12 748.179 7.176.071 3.50 3.00 

ST-13 748.114 7.176.104 2.50 2.00 

ST-14 748.073 7.176.126 2.80 2.50 

ST-15 748.036 7.176.149 2.50 2.20 

ST-16 747.984 7.176.191 3.20 3.00 

ST-17 747.969 7.176.198 2.50 2.30 

ST-18 747.949 7.176.214 2.30 2.00 

ST-19 747.938 7.176.237 - - 

ST-20 747.930 7.176.255 2.50 2.00 

ST-21 747.929 7.176.268 2.80 2.60 

ST-22 747.927 7.176.285 2.50 2.10 

ST-23 747.926 7.176.308 2.10 2.05 

ST-24 747.922 7.176.339 2.30 2.10 

ST-25 747.922 7.176.364 2.00 1.85 

ST-26 747.918 7.176.414 2.50 2.00 

ST-27 747.902 7.176.484 2.50 1.55 

ST-28 748.291 7.175.928 2.00 1.80 

ST-29 748.283 7.175.897 3.50 3.40 

ST-30 748.443 7.175.896 3.00 2.50 
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Figura 43: Localização espacial das sondagens realizadas 

 

Fonte: Google Earth 2013
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Figura 44: Sondagens realizadas 
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Figura 45: Sondagens realizadas 
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Mapa 15: Planta Corte –  Cota 
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Mapa 16: Sondagens ST –  01 a ST –  05 
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Mapa 17: Sondagens ST –  06 a ST –  09 
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Mapa 18: Sondagens ST –  10 a ST –  13 
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Mapa 19: Sondagens ST –  14 a ST –  17 
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Mapa 20: Sondagens ST –  18 a ST –  22 
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Mapa 21: Sondagens ST –  23 a ST –  26 
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Mapa 22: Sondagens ST –  27 a ST –  30 
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As Figuras 47 a 51 demonstram as sondagens realizadas no Estudo. 

Figura 46: Sequência de fotos mostrando a realização das sondagens em solo no pátio dos 

armazéns da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA 
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Figura 47: Solo amostrado em sondagens no pátio da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A. Observa-se ampla predominância de sedimentos marinhos constituídos 

por areias finas a muito finas, fracamente friáveis. 
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Figura 48: Pátio externo da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A onde foram 

realizadas sondagens. 
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Figura 49: Sondagens realizadas na primeira porção da linha férrea após o cruzamento com a 

Avenida Bento Munhoz da Rocha 
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Figura 50: Sondagens realizadas na porção final entre a Avenida Bento Munhoz da Rocha e o 

prolongamento da rua que dá acesso ao terminal público de líquidos. O subsolo da área ADA 

mostra composição de areias muito finas, produto do retrabalhamento de sedimentos 

marinhos. 
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7.2.5.1 Mapa Potenciométrico 

 

Uma variável significativa em relação às águas subterrâneas diz respeito ao sentido de fluxo 

do aquífero freático. Este deve ser representado através de linhas equipotenciais perpendicular 

às quais, setas indicam o sentido de fluxo das águas subterrâneas do lençol freático. 

 

Esta determinação para aquíferos porosos obedece à Lei de Darcy, a qual também é utilizada 

para a determinação das vazões dos aquíferos. 

 

O mapa potenciométrico gerado tem significado especial para predizer o deslocamento de 

plumas de contaminação no subsolo. 

 

Neste trabalho, o processo empregado para a determinação do mapa potenciométrico 

envolveu a utilização dos dados das 30 (trinta) sondagens escavadas na área ADA. Para cada 

uma delas foi obtido o valor da cota topográfica, bem como da profundidade atingida e do 

nível do lençol freático (NE). Estes valores georeferenciados foram tabulados. 

 

Os efeitos da tendência topográfica foram regularizados frente ao datum escolhido (o nível do 

mar). A carga hidráulica representa a potenciometria de cada ponto medido, que para o 

aquífero freático, se encontra em equilíbrio com a pressão atmosférica. A interpolação dos 

dados georeferenciados de cada sondagem através do método geoestatístico da krigagem 

universal ponto a ponto, produziu a modelização da superfície potenciométrica (Figura 52). 

 

Deve-se considerar que muito próximo da linha de costa, algumas interações entre as águas 

subsuperficiais, como do lençol freático e as águas do mar, podem resultar em medidas 

anômalas dependendo da época do ano. O efeito das marés e de eventos como das ressacas 

afetam a distribuição das linhas equipotenciais.  

 

O sentido geral do fluxo das águas subterrâneas (Mapa Potenciométrico) aponta para sudeste - 

noroeste, em direção ao oceano (Tabela 9). 
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Tabela 9: Dados utilizados para modelização do mapa potenciométrico 
 

n. data 
UTM x UTM y profundidade cota NA CH 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

ST-1 15-Apr-13 748.257 7.175.927 3.50 10.8 3.00 7.80 

ST-2 15-Apr-13 748.308 7.175.912 3.50 10.7 3.20 7.50 

ST-3 15-Apr-13 748.291 7.175.954 2.50 10.6 1.00 9.60 

ST-4 15-Apr-13 748.325 7.175.968 2.50 10.5 1.45 9.05 

ST-5 15-Apr-13 748.237 7.176.017 2.00 12.0 1.40 10.60 

ST-6 15-Apr-13 748.215 7.176.040 2.50 12.0 2.10 9.90 

ST-7 16-Apr-13 748.386 7.175.951 2.50 10.5 2.00 8.50 

ST-8 16-Apr-13 748.359 7.175.967 3.00 10.5 2.30 8.20 

ST-9 16-Apr-13 748.329 7.175.986 2.50 10.5 2.00 8.50 

ST-10 16-Apr-13 748.297 7.176.005 2.00 10.0 1.60 8.40 

ST-11 16-Apr-13 748.274 7.176.018 2.50 10.0 1.80 8.20 

ST-12 16-Apr-13 748.179 7.176.071 3.50 9.5 3.00 6.50 

ST-13 15-Apr-13 748.114 7.176.104 2.50 9.0 2.00 7.00 

ST-14 16-Apr-13 748.073 7.176.126 2.80 8.5 2.50 6.00 

ST-15 16-Apr-13 748.036 7.176.149 2.50 8.0 2.20 5.80 

ST-16 16-Apr-13 747.984 7.176.191 3.20 8.0 3.00 5.00 

ST-17 16-Apr-13 747.969 7.176.198 2.50 7.5 2.30 5.20 

ST-18 17-Apr-13 747.949 7.176.214 2.30 7.5 2.00 5.50 

ST-19 17-Apr-13 747.938 7.176.237  7.0   

ST-20 17-Apr-13 747.930 7.176.255 2.50 7.0 2.00 5.00 

ST-21 17-Apr-13 747.929 7.176.268 2.80 7.0 2.60 4.40 

ST-22 17-Apr-13 747.927 7.176.285 2.50 7.0 2.10 4.90 

ST-23 17-Apr-13 747.926 7.176.308 2.10 7.0 2.05 4.95 

ST-24 17-Apr-13 747.922 7.176.339 2.30 7.0 2.10 4.90 

ST-25 17-Apr-13 747.922 7.176.364 2.00 7.0 1.85 5.15 

ST-26 17-Apr-13 747.918 7.176.414 2.50 6.0 2.00 4.00 

ST-27 17-Apr-13 747.902 7.176.484 2.50 6.0 1.55 4.45 

ST-28 17-Apr-13 748.291 7.175.928 2.00 10.7 1.80 8.90 
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ST-29 17-Apr-13 748.283 7.175.897 3.50 10.8 3.40 7.40 

ST-30 17-Apr-13 748.443 7.175.896 3.00 10.7 2.50 8.20 

 

Nota: Abreviaturas = cota = medida na boca da sondagem; N.A. (profundidade do nível de água dentro da 

sondagem); CH = carga hidráulica calculada 

 

O fluxo subterrâneo do lençol freático pode ser inferido “in loco” com base no rebaixamento 

natural do relevo, o qual na área ADA, considerando-se a posição da área e da linha de costa, 

indica fluxo no sentido sul-sudeste para norte-noroeste. 

 

O fluxo subterrâneo do lençol freático, calculado a partir da cota topográfica do nível do 

lençol freático em cada sondagem escavada, interpolada através do método da krigagem 

universal, ponto a ponto, retrata o fluxo real no momento das medições de nível realizadas. O 

resultado obtido expõe, através das linhas equipotenciais e do sentido de fluxo através dos 

sedimentos, as interferências no fluxo das águas representadas por utilidades subterrâneas; a 

heterogeneidade das litologias que compõem o terreno ao longo da área examinada; 

influências das marés sobre o lençol freático e eventuais rebaixamentos provocados por 

bombeamentos. 

 

O resultado do fluxo calculado indica semelhança com o fluxo inferido na medida que as 

curvas equipotenciais rebaixam em direção à linha de costa desde a área sede da CBL. As 

setas de fluxo, também apresentam, em média, fluxo apontando de sul sudeste para norte-

noroeste, no entanto parte das curvas, como parte das setas de fluxo mostram anomalias em 

relação ao fluxo médio. Este resultado pode ser entendido na medida que existem drenagens 

subterrâneas canalisadas nos arredores da área investigada, bem como pequenas 

heterogeneidades de porções mais argilosas em meio a porções mais arenosas ao longo do 

substrato local. Também o efeito das marés pode influenciar parcialmente o fluxo do lençol 

freático, próximo da linha de costa. 

 

Considerando-se o resultado médio do mapa potenciométrico calculado, a área de recarga do 

freático se encontra a sul-sudeste da área investigada apontando para a região central de 

Paranaguá e Serra do Mar. A área de descarga no sentido oposto, a norte – noroeste em 

direção à linha de costa.  
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Figura 51: Potenciométrico 
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Em duas das sondagens escavadas, foram executados procedimentos para obtenção de 

medidas de velocidade de passagem de água a fim de se obter dados de condutividade 

hidráulica. 

 

Para tanto, foi utilizado o método slugtest
3
, conforme solução de Hvorslev (Tabela 10, Fichas 

1 e 2, Figuras 53 e 54). 

 

Tabela 10: Variáveis hidrodinâmicas do aqüífero freático. Data de realização do teste 

19/04/2013. Solução por Hvorslev. 
 

nº.  sondagem 
bitola 

Espessura 

saturada 
N.E.  aquífero 

(tipo) 

yO K 

(mm) (m) (m) (m) (m/ano) 

1 ST-01 50 0,50 3,00 não confinado  3.46 22.08 

2 ST-27 50 0,95 1,55 não confinado  2.58 62.05 

 

 

Variáveis hidrodinâmicas da água subterrânea da zona não saturada e da zona saturada 

a) Gradiente hidráulico 

 

O gradiente hidráulico foi obtido através de uma média de realizações entre as sondagens 

executadas no terreno em estudo. Para cada conjunto foi aplicada a seguinte equação 

(Freezeand Cherry, 1979): 

 

l

h
i




 onde, i = gradiente hidráulico, h = desnível entre dois pontos da superfície 

freática; l  = distância entre os dois pontos medidos. 

 

Desta forma temos: i = 0.005 

 

b) Velocidade real de fluxo 

 

Segundo a Lei de Darcy, temos: 

A
l

h
Kq



  

onde: q = vazão efetiva; K = condutividade hidráulica; ∆h/∆l = gradiente hidráulico e  

A = área. 

 
                                                           
3US GS  –  h t t p : / /wa te r .u sg s .g ov  
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 A condutividade hidráulica (K) medida no terreno varia ao redor de valores da ordem 

de 10
-7

m/s (1,6*10
-5

m/s).  

 A porosidade efetiva (ef) obtida em sedimentos na cidade de Paranaguá, em ambiente 

similar atinge 16,0 % (dezesseis por cento); 

 

Desta forma temos: q = 8,46*10
-4

m/s 

A velocidade real de fluxo subterrâneo para as águas do freático local pode ser obtida através 

da seguinte equação (Freezeand Cherry, 1979): 
 

ef

q
vr


  

 

onde: vr = velocidade real; q = vazão eef = porosidade efetiva (obtido da literatura = 

Nogueira Fo., etal, set/2009); 

 

Desta forma, o valor da velocidade real da água subterrânea local alcança 5,2*10
-3

m/s. 
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Figura 52: Solução de Hvorslev para slugtest com dados da sondagem ST-01. 
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Figura 53: Solução de Hvorslev para slugtest com dados da sondagem ST-27. 
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TABELA PARA SLUGTEST 

 

Estabelecimento: CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

Local da sondagem: Rua Coronel Santa Rita, s/n – Paranaguá – PR  

Ponto medido nº:ST-1N.F. incial: 3,00m 

Data:19/04/13 

 

n.º  h:min:seg 
L.F. 

(recuperação)  

1 00’00”  3,50 

2 00’50”  3.41 

3 01’00”  3.36 

4 01’30”  3.34 

5 02’00”  3.32 

6 02’30”  3.31 

7 03’00”  3.20 

8 03’30”  3.19 

9 04’00”  3.07 

 

 

Estabelecimento: CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

Local da sondagem: Rua Coronel Santa Rita, s/n – Paranaguá – PR  

Ponto medido nº.:ST-27N.F. incial: 1,55m 

Data:19/04/13 

 

  
n.º  h:min:seg 

L.F. 

(recuperação)  

1 00’00”  2.50 

2 00’50”  2.46 

3 01’00”  2.39 

4 01’30”  2.35 

5 02’00”  2.33 

6 02’30”  2.30 

7 03’00”  2.25 

8 03’30”  2.13 

9 04’00”  2.00 

10 04’30”  1.85 

11 05’00”  1.75 

12 06’00”  1.65 
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7.2.6 Aspectos Geotécnicos 

 

Os solos da região de Paranaguá, nas proximidades da linha de costa, apresentam influência 

da interação das águas do mar com o continente e dos fenômenos que regulam a vegetação e 

intemperismo na região litorânea. 

 

Os solos costumam ser delgados com uma fina capa de solo orgânico, que costuma apresentar 

distribuição concentrada em determinadas áreas. Geralmente observam-se perfis lateríticos ao 

longo destes horizontes, que permitem a mobilização de Fe2O3.  

 

A área ADA se encontra sobre sedimentos litorâneos de composição arenosa de coloração 

variando de marrom escuro a amarelada, apresentando níveis de argila em alguns locais. 

 

Este substrato é compacto, com umidade natural relativamente elevada em função do lençol 

freático se encontrar próximo à superfície do terreno. 

 

As sondagens avançaram até a profundidade de 3,50m, quando se resolveu interrompê-las por 

já ter sido atravessado a superfície freática. Neste intervalo se observa que o subsolo ao longo 

da linha férrea sob o aterro que sustenta os trilhos é composto por areias litorâneas dispostas 

sobre estrato de sedimento areno-argiloso, escuro. 

 

O aterro se fez necessário em função do freático se encontrar a profundidade muito rasa, 

subaflorante. 

 

Não foi observado nenhum tipo de processo de instabilidade geotécnica no local. 

 

 Ensaio de infiltração - Este ensaio obedece à norma NBR 7229 da ABNT. Escavou-

se um poço (Tabela 11), cuja disposição foi baseada no relevo da área e na posição do lençol 

freático no local. O resultado obtido apresentou tempo igual a 8’30” para se rebaixar 0,15m. 

Desta forma ficou caracterizado que, a um metro de profundidade a permeabilidade do solo 

local é relativamente elevada. 

 

Tabela 11: Descrição dos intervalos (0,0-1,3m) do poço de infiltração e resultado do teste de 

percolação realizado na área do empreendimento em 19/04/13. 
 

Poço Descrição dos intervalos  Coeficiente de inf iltração  

(l /m
2
.dia)  

P –  01 0,00 –  1,0m = Aterro.  53 
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Figura 54: Gráfico Tempo X Infiltração, segundo a NBR 7229 da ABNT. A seta azul indica o 

ponto obtido plotado na curva. 
 

 

 

7.3 Passivos Ambientais 

 

Os trabalhos realizados seguiram as normas do IAP e da ABNT NBR 15515 que tiveram 

como objetivo a determinação da existência ou não de passivos ambientais e investigaram a 

presença, no subsolo da ADA, de plumas de contaminação de poluentes orgânicos e 

inorgânicos relacionados com o armazenamento e movimentação de cargas de 

hidrocarbonetos como gasolina e diesel, além de álcool, bem como de adubos no solo e 

subsolo do terreno além das águas superficiais e subterrâneas. Esta abordagem é a primeira 

realizada no local com este enfoque e deve assumir caráter preliminar, outras campanhas 

deverão ser comparadas com os resultados desta, a fim de se estabelecer modelos de 

qualidade das águas subterrâneas bem como dos valores de background para elementos 

químicos do solo. 
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Plano de amostragem 

 

O objetivo do plano de amostragem se refere a obter com o menor número possível, as 

amostras mais representativas da área investigada que se configuram nas mais prováveis de 

existir plumas de contaminação no terreno ou então de servir como indicador de qualidade 

ambiental no futuro. 

 

Após os procedimentos de reconhecimento das principais feições locais, através do 

caminhamento dos técnicos por toda a área e vizinhanças imediatas, examinando-se em 

conjunto a planta baixa das futuras instalações dos dutos subterrâneos e da área de 

armazenamento de combustíveis da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A, 

optou-se pela execução de sondagens a fim de se produzir amostragens de solo e de água 

subterrânea para avaliações ambientais a partir de análises químicas.  

 

As áreas escolhidas para escavação de sondagens consideraram os seguintes aspectos: 

 

 Áreas aonde se localizarão as futuras tancagens de combustíveis e que atualmente 

recebem e armazenam cargas de fertilizantes; 

 Áreas ao longo das quais serão instalados os dutos que conduzirão combustíveis desde 

o píer até a área de armazenamento, cujas linhas serão paralelas a outras linhas de 

outras empresas já instaladas e em operação. 

 Foi dada especial atenção para áreas, ao longo do terreno, que apresentassem manchas 

de óleo e áreas aonde a vegetação revelasse aspectos de terrenos contaminados, como 

árvores mortas, galhos e folhas secas, etc.; e 

 Também foi dada atenção àquelas áreas vizinhas que fazem o mesmo tipo de 

armazenamento de combustíveis e que se tornarão vizinhas da linha de combustíveis a 

ser construída. 

 

Foram realizadas 30 (trinta) sondagens que tiveram como objetivo o exame direto do subsolo 

local para averiguação da litologia, de eventuais anomalias ambientais, bem como para a 

coleta de amostras de solo e de água subterrânea para análises em laboratório. Estes 

procedimentos foram baseados nas normas da ABNT (NBR 13895, 7250 e 6484). 

 

Serviços de amostragem de solo e de água subterrânea foram realizados ao longo das 

sondagens. A amostragem de águas superficiais foi impossibilitada, pois os corpos de água 

superficial nos arredores da área ADA se encontram canalisados e sem acesso para 

amostragens. Os procedimentos de amostragens seguiram as normas técnicas recomendadas 

pelo IAP, utilizando-se materiais inertes e descartáveis durante a coleta de cada amostra, bem 

como de procedimentos que impedem fenômenos de contaminação cruzada entre amostras e 

da conservação destas até a entrega no laboratório. 
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Os pontos escolhidos para análises de água e de solo, dentre as sondagens escavadas, 

consideraram inicialmente qualquer indícios de contaminação como odores de 

hidrocarbonetos ou de álcool, brilho característico de oleosidade na água ou manchas em 

superfície. Na ausência destes indicadores se optou por uma distribuição dos pontos que 

conseguisse abranger a área ADA. 

 

Análises Químicas – solo e água subterrânea 

 

Foram coletadas 08 (oito) amostras de solo e 08 (oito) amostras de água, as quais foram 

submetidas a análises para detecção dos elementos BTEX, PAH’s (hidrocarbonetos), etanol e 

inorgânicos relacionados à presença de fertilizantes, como nitratos e potássio pelo laboratório 

INNOLAB. 

 

A escolha deste laboratório ocorreu em virtude da instituição possuir a certificação ISO 

17.025 e ter renome neste tipo de serviço. O encaminhamento das amostras foi realizado pela 

equipe que executou as sondagens. Os laudos se encontram em anexo. 

 

As sondagens escolhidas para amostragens de solo e água e posterior encaminhamento para 

análises químicas, foram pontos da ADA e tem as seguintes características:  

 

 ST-3 e ST-4 = pátio de estocagem e movimentação de cargas de fertilizantes, futura 

área da tancagem aérea; 

 ST-10, ST-11 e ST-14 = área da linha férrea, por onde existe tráfego de composições 

ferroviárias, que está delimitado por muros e portões e aonde se pretende instalar os 

dutos subterrâneos para transporte de combustíveis, sendo que neste mesmo local já 

existem dutos de outras distribuidoras de combustíveis, em operação; 

 ST-18 = área na linha férrea, após o cruzamento desta com a Avenida Bento Munhoz 

da Rocha, entre os muros do terminal público de líquidos e uma empresa de 

armazenamento e transporte de combustíveis; 

 ST-22 = área ao longo da linha férrea, cercada por muros, em região de tráfego de 

composições, escolhido por revelar forte odor de etanol em amostras de água 

subterrânea; e 

 ST-26 = amostra próximo ao cruzamento da linha férrea com o prolongamento da 

Avenida Coronel Santa Rita, área final das amostragens. 

 

Os resultados analíticos presentes na Tabela 12, apresentaram duas amostras com anomalias - 

ST-3 e ST-22 relacionadas à presença de PAH’s e etanol em água. 
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Tabela 12: Resultados de Análises Químicas em Solo – amostragem em 14, 15 16/07/13 e 

analisadas por Laboratório INNOLAB 

 

 

 

  

Agrícola Residencial Industrial

Benzeno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 0,06 0,08 0,15

Tolueno mg/kg nd nd <0,001 nd nd nd <0,001 nd 35 40 95

Etilbenzeno mg/kg 0,001 nd nd nd nd nd nd nd 30 30 75

m,p-Xilenos mg/kg 0,001 nd nd nd nd nd <0,001 nd

o-Xilenos mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd

Naftaleno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 30 60 90

Acenaftileno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Acenafteno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Fluoreno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Fenantreno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 15 40 95

Antraceno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Fluoranteno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Pireno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Benzo(a)antraceno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 9 20 65

Criseno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Benzo(b)fluoranteno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Benzo(k)fluoranteno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Benzo(a)pireno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 0,4 1,5 3,5

Indeno(123-cd)pireno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 2 25 130

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd 0,15 0,6 1,3

Benzo(ghi)perileno mg/kg nd nd nd nd nd nd nd nd - - -

Valores Orientadores

BTEX

PAH

Composto

25 30 70

ST-10 ST-11 ST-14

1,7 m 1,9 m 1,8 m

ST-3 ST-4 ST-18 ST-22 ST-26

prof. 

amostr.
0,5m 1,0 m 1,4 m 1,5 m 2,2 m
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Tabela 13: Resultados de Análises Químicas em Águas Subterrânea – amostrado em 14, 15 e 

16/07/13 e analisadas por Laboratório INNOLAB. 
 

 

  

Benzeno µg/l nd nd nd nd nd nd <1,0 nd 5.0

Tolueno µg/l nd nd <1,0 <1,0 <1,0 nd 3,2 nd 170,00

Etilbenzeno µg/l nd nd nd <1,0 <1,0 nd <1,0 nd 200,00

m,p-Xilenos µg/l nd nd <1,0 <1,0 <1,0 nd 3,3 nd

o-Xilenos µg/l <1,0 nd <1,0 <1,0 <1,0 nd 2,0 nd

Naftaleno µg/l 0,06 0,07 <0.01 0,02 0,01 nd 0,09 0,01 70,00

Acenaftileno µg/l 0,13 nd nd nd nd nd nd <0.01 -

Acenafteno µg/l 0,39 <0.01 <0.01 nd nd nd 0,13 <0.01 -

Fluoreno µg/l 0,98 <0.01 0,01 0,01 <0.01 nd 0,19 0,01 -

Fenantreno µg/l 5,57 0,03 0,03 0,04 <0.01 <0.01 0,37 0,01 5,00

Antraceno µg/l 0,84 0,03 0,01 0,01 <0.01 <0.01 0,03 0,02 5,00

Fluoranteno µg/l 0,36 <0.01 <0.01 nd nd nd <0.01 <0.01 1,00

Pireno µg/l 0,86 <0.01 <0.01 nd nd nd <0.01 <0.01 100,00

Benzo(a)antraceno µg/l 0,20 <0.01 nd nd nd nd nd nd 0,50

Criseno µg/l 1,00 <0.01 nd nd nd nd nd <0.01 0,05

Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,08 nd nd nd nd nd nd 0,01 -

Benzo(k)fluoranteno µg/l 0,05 nd nd nd nd nd nd 0,01 0,05

Benzo(a)pireno µg/l 0,04 nd nd nd nd nd nd <0.01 0,05

Indeno(123-cd)pireno µg/l 0,02 nd nd nd nd nd nd <0.01 0,05

Dibenzo(a,h)antraceno µg/l <0.01 nd nd nd nd nd nd nd 0,05

Benzo(ghi)perileno µg/l 0,03 nd nd nd nd nd nd <0.01 0,05

Etanol µg/l 13.436.773,0

Nitrato mg/l 12,25 10,79 10,31 4,52 6,08 6,48 0,23 0,27 50,0

Potássio mg/l 458,66 349,4 377,86 333,5 42,07 56,29 22,83 24,92

ETANOL

INORGANICOS

ST-3 ST-14 ST-18 ST-22

PAH

300,00

BTEX

Valores 

Orientadores do IAPUnidade
Composto ST-4 ST-10 ST-11 ST-26
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Solo – Lab nº 13/4088 Pág´s1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 6 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 

 

 

 

 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

241 

 

Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 7 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 3 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 3 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 3 
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Laudo Laboratório Eurofins / INNOLAB – Análises Amostra de Água – Lab nº 13/4246 Pág´s 1- 3 
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7.4 Resultados Obtidos e Discussão 

 

Os resultados mostram que, com exceção da amostra da sondagem ST-22, as demais 

perfurações e amostragens de solo não indicaram através de observações visuais, do exame 

táctil, nem por aspectos olfativos, suspeitas de contaminações por efluentes relacionados com 

vazamentos de etanol ou pela presença de borra. Destaca-se que, em superfície, foi observada 

sobre dormentes da linha férrea, manchas de óleo e alguma borra de graxa e de óleo. Estas 

ocorrências não se prolongam em profundidade e não afetaram o lençol freático. 

 

Figura 55: Área ao longo da via férrea, cercada por muros e vizinha de empresas de 

armazenamento de combustíveis, aonde foi executada a sondagem ST-22, próximo de 

manchas de borra de óleo sobre dormentes da linha férrea e próximo do cruzamento com a 

Avenida Coronel Santa Rita. 
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A amostra de água da sondagem ST-22, localizada ao longo da via férrea, em área protegida 

por muros, entre o cruzamento das avenidas Bento Munhoz da Rocha e Coronel Santa Rita, 

nas proximidades de uma outra empresa que transporta e armazena combustíveis, revelou 

elevado teor de etanol, o que pôde ser previamente percebido pelo odor na amostra de água. 

 

O etanol apresenta fácil combustão e elevada explosividade é altamente volátil, mas tem 

baixa periculosidade para a saúde humana quando comparado p.ex. com o benzeno. 

Apresenta a interessante característica de atuar como um solvente para hidrocarbonetos do 

petróleo, promovendo a diluição dos mesmos em água subterrânea, aumentando a 

mobilidade das plumas daqueles elementos. 

 

A presença de etanol naquela amostra pode revelar vazamentos em superfície na vizinhança 

do ponto amostrado. Aparentemente não inspira necessidade de remediação, mas cuidados 

em relação ao aporte de novos volumes de etanol para o local, bem como durante as obras de 

escavação para passagem dos dutos da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., 

a fim de evitar riscos de explosões frente a produção de faíscas durante as escavações. 

 

A amostra de água da sondagem ST-3, localizada no pátio da CBL – CIA BRASILEIRA 

DE LOGÍSTICA S.A. aonde se processam as operações de cargas de fertilizantes através de 

veículos pesados, revelou a presença de elementos do grupo PAH (hidrocarbonetos 

poliaromáticos de petróleo), com baixos teores, muito próximos dos limites estabelecidos 

pela legislação federal e estadual. Os elementos “criseno” e “fenantreno” apresentaram teor 

levemente acima daqueles limites, mas não são suficientes para se ensejar serviços de 

descontaminação, uma vez que não apresentam continuidade lateral o que poderia definir 

plumas de contaminação, definindo ao contrário, ocorrência pontual daqueles elementos. 

 

A presença de PAH’s na água pode estar relacionada ao movimento de cargas e 

estacionamento de caminhões sobre chão batido, operações que deverão ser eliminadas com 

as novas operações de armazenamento de combustíveis previstas para aquele local. 

 

Os demais resultados da investigação prévia para passivos ambientais relacionados com a 

futura ocupação da ADA, não possuem indicativos da presença de plumas de 

hidrocarbonetos que inspirem a necessidade de serviços de remediação. 

 

Os resultados analíticos devem ser considerados sob o aspecto de se tratar de uma área 

industrial aonde operam outras empresas de transporte e armazenamento de combustíveis, 

ligadas às operações do porto de Paranaguá. 

 

O procedimento normalmente adotado pela autoridade ambiental, quando são reconhecidos 

teores superiores à legislação ambiental vigente, envolve a realização de Estudo Detalhado 

de Passivo Ambiental com Análise de Risco ao redor das anomalias observadas a fim de se 
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medir o risco para a saúde de funcionários, transeuntes e vizinhos (potenciais receptores) em 

relação aos elementos detectados. 

 

Neste sentido, considerando-se se tratar de uma área industrial e diante dos baixos teores 

observados, não se vislumbra a necessidade de futuros estudos sugerirem procedimentos de 

descontaminação, mas, no entanto, especial atenção quanto ao monitoramento deverá ser 

realizada nas proximidades da sondagem ST-22, no que tange aos riscos de explosões. 
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8. MEIO BIÓTICO 

 

8.1 Introdução 

 

O Brasil é o país que apresenta a maior diversidade florística do mundo, além de possuir a 

maior extensão de florestas tropicais, abrangendo uma área de 3,6 milhões de km². Essa 

grande extensão situa-se principalmente na região Norte do país na Floresta Amazônica 

(IUCN, 1988), porém, também está dispersa em outros cincos Biomas Brasileiros: Mata 

Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. 

 

O Bioma pode ser definido como uma área do espaço geográfico, com dimensões maiores de 

1.000.000,00 (um milhão) de quilômetros quadrados, apresentando como característica a 

uniformidade de um macroclima definido, uma determinada fitofisionomia ou formação 

vegetal, fauna e outros organismos vivos associados, além de outras condições ambientais, 

como a altitude, o solo, alagamentos, ocorrência de fogo, a salinidade, entre outros (Coutinho, 

2006). 

 

De acordo com SICK (1997), o bioma Mata Atlântica é a segunda maior formação florestal, 

apresentando grande diversidade de habitats e alto endemismo. Esse bioma, ao lado de outras 

33 (trinta e três) regiões localizadas em diferentes partes do planeta, foi apontada como uma 

das “Reservas da Biodiversidade Ameaçada de Destruição”, ou conhecido como “hotspot” 

mundiais, sendo uma das prioridades para a conservação de biodiversidade em todo o mundo, 

devido a sua riqueza biológica e níveis de ameaça (Myers et al, 2000). 

 

No território brasileiro, esse bioma se estendia aproximadamente em uma área de 1.350.000 

km
2
, abrangendo desde o Estado do Ceará até o Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, 

essa totalidade foi reduzida a 8% (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2002). Devido à 

colonização e urbanização mal planejada, destruição de habitat e, ainda, outros fatores ligados 

a antropização, essa vegetação foi reduzida a “manchas”, sendo que os principais corredores 

com presença dessa formação florestal estão localizados nos Estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A área onde está inserido o bioma Mata Atlântica 

apresenta grande importância para o contexto nacional, pois, abriga cerca de 108 milhões de 

habitantes, compreendendo mais de 60% da população os quais são responsáveis por 70% da 

Produção Interna Bruta (CI-BRASIL et al., 2000). 

 

O bioma Mata Atlântica ocorre ao longo de mais de 27 graus de latitude no Brasil, 

abrangendo partes dos países da Argentina e Paraguai, com grandes variações no relevo, 

pluviosidade e Unidades Fitogeográficas, tais como, Floresta Ombrófila Densa (Floresta 

Atlântica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária), Floresta Estacional 

Semidecidual (Floresta das Perobas), sendo que essas unidades fitogeográficas (mosaicos) 

contribuem para grande biodiversidade encontrada (Pinto et al, 1997). 
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Pode-se definir Unidades Fitogeográficas como formações vegetais classificadas segundo a 

flora predominante, apresentando certa homogeneidade na composição florística, variando de 

acordo com fatores relacionados à altitude, o solo, o clima e outros. Como exemplo, podem 

ser citadas a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila Mista 

(Floresta de Araucária) e Floresta Estacional Semidecidual (Floresta das Perobas). 

 

No Estado do Paraná, a Floresta Ombrófila Densa ocorre na Serra do Mar em toda a planície 

litorânea (incluindo as ilhas interiores) e parte do Vale do Ribeira, totalizando 

aproximadamente 11.100 km
2
 e abrangendo 15 municípios, desde o litoral até parte do 

primeiro planalto (SEMA, 2002). O Mapa 23 demonstra a cobertura vegetal paranaense. 

 

O Município de Paranaguá é coberto pela Unidade Fitogeográfica denominada Floresta 

Ombrófila Densa e suas formações pioneiras, estando inserida no bioma Mata Atlântica. Em 

Paranaguá ocorrem as seguintes Unidades Fitogeográficas e formações pioneiras: 

 

 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; 

 Floresta Ombrófila Densa Submontana; 

 Formação Pioneira com influência Fluviomarinha; 

 Formação Pioneira com influência Fluvial; e 

 Formação Pioneira com influência Marinha. 
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Mapa 23: Cobertura Vegetal Atual do Estado do Paraná 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

259 

 

8.2 Flora 

 

8.2.1 Metodologia 

 

As coletas de dados foram realizadas durante a estação do Outono, no entanto para 

caracterização biótica mais apurada recomenda-se coletar informações abrangendo todas as 

estações do ano abordando a sazonalidade, pois é um fator que influência na dispersão das 

espécies. 

 

Através de incursões realizadas dentro dos imóveis que compõe o Condomínio Logístico 

Intermodal e nas áreas afetadas foram registradas as espécies, com base em coletas manuais, 

afim de uma melhor identificação. Foi realizado levantamento bibliográfico local e, posterior, 

identificação das espécies com base nesses trabalhos (manuais de identificação, livros, 

artigos, monografias, dissertações e teses locais) e consulta a moradores locais. 

 

8.2.2 Ecossistemas Terrestres 

 

Cobertura Vegetal 

 

A Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) ocorre ao longo da zona costeira, limitada a 

leste pelo oceano Atlântico, estendendo-se do extremo sul do país, no Estado do Rio Grande 

do Sul até o Rio Grande do Norte, sendo limitada pela formação da Serra do Mar. 

 

Esse ecossistema vem sendo drasticamente devastado desde o início da colonização européia, 

ocorrendo, atualmente, fragmentos distribuídos ao longo de toda a sua extensão, concentrando 

em grande parte em áreas de relevo acidentado das regiões Sul e Sudeste do país. Esta floresta 

é considerada por muitos, um dos ecossistemas mais ameaçados de extinção do mundo 

(Schaffer e Prochnow, 2002). 

 

Em Paranaguá, ocorrem as seguintes Unidades Fitogeográficas e formações pioneiras: 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

Formação Pioneira com influência Fluviomarinha, Formação Pioneira com influência Fluvial 

e Formação Pioneira com influência Marinha. 

 

Com base na área do empreendimento e na Área de Influência Indireta, foi constatado que o 

empreendimento não possui nenhuma vegetação com característica da vegetação 

original, devido à pressão antrópica, reflexo da urbanização e instalação de empresas 

destinadas a atividades portuárias. Com isso, ocorreu a descaracterização de toda a Área de 

Influencia Indireta e Direta, sendo os registros obtidos de espécies exóticas, daninhas e 

nativas pioneiras. 
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8.2.3 Ecossistemas de Transição 

 

Entorno do Parque Estadual (PARES) das Lauráceas 

 

O Parque Estadual (PARES) das Lauráceas, criado em julho de 1979 com o objetivo de 

proteger um ambiente ainda pouco alterado pela presença humana, no qual se encontram áreas 

com florestas primárias, possuindo árvores de grande porte, algumas superando 35 m de altura 

e pertencem, principalmente, a família das Lauráceas (Canelas). Possui 29.086 hectares, 

sendo o maior parque estadual do Paraná, localizado entre os municípios de Tunas do Paraná 

e Adrianópolis no Vale do Ribeira (divisa com São Paulo) a 120 km de Curitiba, região de 

difícil acesso (IAP, 2013). 

 

O Parque apresenta uma vegetação de ecótone entre a Floresta Atlântica e a Floresta de 

Araucária, conferindo uma grande variedade de espécies da fauna e flora como: bromélias, 

orquídeas, canelas, entre outras. Com relação à fauna, destacam-se algumas espécies como o 

papagaio do peito roxo, jacutinga, além de uma grande variedade de mamíferos, como antas, 

felinos, lebres e veados (IAP, 2013). 

 

A prioridade neste ambiente é recuperar a conexão entre o PARES Lauráceas e PARES 

Campinhos, incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s) e 

controlar a expansão de reflorestamentos de pinus, mineração, caça e a extração da madeira, 

além de incentivar a pesquisa (IAP, 2013). 

 

Norte de Guaricana 

 

A Reserva Biológica de Guaricana está localizada entre São José dos Pinhais e o litoral 

paranaense, na Serra do Mar. Esta Unidade de Conservação possui remanescentes de 

araucária, estando inserida em zona de corredor ecológico, os quais podem ser recuperados 

para floresta ombrófila mista, formação nativa desta região fitogeográfica (IAP, 2013). 

 

Esta área de 13.400 hectares compreende um ecótono entre Floresta Ombrófila Densa com 

Mista. Possui elevada riqueza de anfíbios e importância para proteção de mananciais. Dentre 

as maiores ameaças a esta área está a mineração, a caça e a expansão de áreas de lazer. As 

ações prioritárias para a conservação da mesma incluem: a criação de Unidade de 

Conservação de proteção integral, inventário ambiental, fiscalização e educação ambiental 

(IAP, 2013). 

 

8.2.4 Caracterização Regional da Flora da Área de Influência Indireta (AII) 

 

A delimitação da Área de Influência Indireta (AII) do Estudo de Impacto Ambiental já foi 

descrita e comentada no Capítulo 4, item 4.6.3 – Área de Influência Indireta (AII). O Mapa 24 

demonstra a AII dos Meios Físico e Biótico abordado. 
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Mapa 24: Área de Influência Indireta dos Meios Físico e Biótico 
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8.2.4.1 Floresta Ombrófila Densa 

 

A Floresta Ombrófila Densa (F.O.D.) é também chamada de “Floresta Pluvial Tropical 

Atlântica” ou “Mata Pluvial Tropical da Serra do Mar”. Popularmente é conhecida como 

Floresta Atlântica ou Mata Atlântica, sendo sua tipologia vegetacional, a qual originalmente 

predominava na região costeira do Brasil, segundo (Pires, 2005). 

 

O significado da Floresta Ombrófila Densa, substitui o termo Pluvial (de origem latina) que 

foi trocado por Ombrófila (de origem grega), ambos com o mesmo significado “amigo das 

chuvas”, sendo criado por Ellenberg e Mueller-Dombois (1967) apud IBGE (2012). Esses 

autores empregaram pela primeira vez os termos Densa e Aberta como divisão das florestas 

dentro do espaço intertropical, muito embora este tipo de vegetação seja conhecido também 

pelo nome original dado por Schimper (1903) apud IBGE (2012) e reafirmado por Richards 

(1952) apud IBGE (2012) de “Floresta Tropical Pluvial”. Aceitou-se a designação de 

Ellenberg e Mueller-Dombois (1967) apud IBGE (2012), porque as duas fisionomias ocorrem 

na Amazônia e nas áreas costeiras. Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos e 

subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, 

que o diferenciam das outras classes de formações. A sua característica ecológica principal 

reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito a “região florística florestal”. Assim, a 

característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa está presa a fatores climáticos 

tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25
o
 C) e de alta precipitação, bem distribuída 

durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação bioecológica praticamente 

sem período biologicamente seco (IBGE, 2012). 

 

A Floresta Ombrófila Densa foi subdividida em cinco formações, ordenadas segundo a 

hierarquia topográfica, que condiciona fisionomias diferentes, de acordo com as variações das 

faixas altimétricas, constituindo complexa e exuberante coleção de formas biológicas, 

conferindo as seguintes fisionomias diferentes: formações das Terras Baixas, Aluvial, 

Submontana, Montana e Altomontana (Roderjan et al., 2002).  

 

A floresta no Paraná ocorre em toda região do litoral e faz limite, ao norte, com o Estado de 

São Paulo na região do Vale do Ribeira de Iguape e, ao sul, com o Estado de Santa Catarina, 

próximo a região de Bracinho. Nos domínios do Estado do Paraná, na orla marítima, faz 

limite com a planície Quaternária de Paranaguá, nas partes mais altas da serra, com o Primeiro 

Planalto Paranaense, onde domina a Floresta Ombrófila Mista (SEMA, 2002). 

 

8.2.4.2 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (Floresta de Tabuleiro) 

 

A Formação das Terras Baixas está situada em áreas de terrenos sedimentares do terciário, 

quaternário e terraços, planícies e depressões aplanadas não susceptíveis a inundações, entre 

4
o
 de latitude Norte e 16

o
 de latitude Sul, a partir dos 5 m até 100 m acima do mar; de 16

o
 de 
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latitude Sul a 24
o
 de latitude Sul de 5 m até em torno de 50 m; de 24

o
 de latitude Sul a 32º de 

latitude Sul de 5 m até em torno de 30 m (IBGE, 2012). 

 

Roderjan et al (2002), adaptando as Unidades Fitogeográficas com a realidade do Paraná, 

descreveu que essa vegetação ocorre em sedimentos quaternários de origem marinha, situadas 

entre o nível do mar e aproximadamente 20 metros de altitude. Sua fisionomia, estrutura e 

composição podem variar de acordo com o regime hídrico dos solos, do estágio de 

desenvolvimento da floresta e do nível de interferência antrópica. Constitui na planície 

litorânea a principal Unidade Tipológica, por sua representatividade e diversidade florística 

elevadas. 

 

Nos solos de drenagem deficiente (Organossolos, Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos), 

hidromórficos, predomina no dossel o Guanandi (Calophyllum brasiliense), formando um 

estrato arbóreo contínuo entre 20 e 25 metros de altura, e geralmente acompanhado pelo Ipê-

Amarelo-do-Brejo (Hadroanthus umbellatus), Imbiruçu (Pseudobombax grandiflorum), 

Figueira (Ficus luschnatiana), Figueira (Ficus adhatodifolia) e Peitera (Tapirira guianensise) 

e no estrato inferior, é comum a presença de Mangue-Bravo (Clusia criuva), Tabocuva (Pera 

glabrata), Caixeta (Tabebuia cassinoides), Guapurunga (Marlierea tomentosa), Café-do-

Mato (Guarea macrophylla), jerivá (Syagrus romanzoffiana) e juçara (Euterpe edulis) 

(Roderjan et al., 1996). 

 

Em solos de melhor drenagem (Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos), não-

hidromórficos, a flora arbórea é diferenciada, com o guanandi (Calophyllum brasiliense) 

praticamente ausente, sendo típicos a canela-guaica (Ocotea pulchella), canela (Ocotea  

aciphylla), peitera (Tapirira guianensis), tápia (Alchornea triplinervia), figueira-míuda (Ficus 

organensis), pinheiro-bravo (Podocarpus sellowii) e maçaranduba (Manilkara subsericea). 

No estrato inferior são comuns jacarandá-lombriga (Andira anthelminthica), carne-de-vaca 

(Clethra scabra), ingá (Inga spp.), caúna (Ilex spp.), além do juçara (Euterpe eduli), o jerivá 

(Syagrus romanzoffiana) e o indaiá (Attalea dubia), além de uma variedade de Myrtaceae 

conhecidos como guamirim, guabiroba, pitanga, araçá, pertencentes aos gêneros 

Calyptranthes, Gomidesia, Myrcia, Psidium, Eugenia e Marlierea (Roderjan, et al, 2002). 

 

O guanandi (Callophyllum brasiliensi), espécie de grande importância devido à qualidade de 

sua madeira, é de grande importância para a fauna também, por produzir grande quantidade 

de frutos, seu tronco sempre está coberto por grande densidade de epífitas, além de ser típica 

da floresta de Planície. Outra espécie importante é a caixeta (Tabebuia cassinoides), a qual 

tem grande importância para cultura caiçara, sendo usada na construção de artesanatos e nas 

rabecas, usadas para tocar o fandango. 

 

Trabalhos realizados por Rotta et al (1997), Cervii et al (2009), Bonaldi & Kersten (2009), 

encontraram as famílias mirtáceas, lauráceas e fabáceas como as mais representativas. Já o 

Euterpe edulis Mart. (Juçara), só foi representativo para os trabalho de Rotta et al (1997) e 
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Bonaldi & Kersten (2009), sendo esse resultado atrelado por essas áreas possuírem histórico 

de monitoramento, sendo repreendido o corte desta palmeira, que é espécie chave para 

Floresta Atlântica. 

 

Por ser uma Unidade Fitogeográfica que apresenta elevada umidade, pluviosidade, gradiente 

altimétrico, as epífitas e lianas possuem grande diversidade, característica comum nessas 

formações, onde estão representadas as famílias Bromeliáceas, Orquidáceas, Aráceas, 

Polipodiáceas, Piperáceas, Cactáceas e Gesneriáceas são marcantes na fisionomia epifítica do 

interior da floresta, cobrindo quase totalmente os troncos e galhos das árvores adultas. Entre 

as lianas, Bombacáceas, Bignoniáceas e Sapindáceas sobressaem-se (Roderjan, et al. 2002). 

 

Na área do empreendimento, o qual está inserido na zona portuária, existe uma grande pressão 

antrópica, com isso não foi encontrado nenhum indício desse tipo de vegetação. 

 

8.2.4.3 Floresta Ombrófila Densa Submontana 

 

A Formação Submontana está situada nas encostas dos planaltos ou serras, entre 4
o
 de latitude 

Norte e 16
o
 de latitude Sul, a partir de 100 m até em torno dos 600 m; de 16

o
 de latitude Sul a 

24
o
 de latitude Sul, de 50 m até em torno de 500 m; de 24

o
 de latitude Sul a 32

o
 de latitude 

Sul, de 30 m até em torno de 400 m (IBGE, 2012). 

 

No Paraná, compreende as formações florestais que ocupam a planície litorânea com 

sedimentos quaternários continentais e o início das encostas da Serra do Mar, situadas entre 

aproximadamente 20 e 600 m s.n.m., sendo a formação que detém maior diversidade vegetal, 

resultante da melhor característica de seus solos (argissolos, latossolos e cambissolos), regime 

climático predominante, com chuvas abundantes e distribuídas ao longo do ano, e ausência de 

baixas térmicas invernais (geadas) (Roderjan, et al 2002), além da maior faixa de amplitude 

de altura na sua ocorrência fitogeográfica, consequentemente tendo a maior diversidade 

 

Na cobertura florestal, apresenta um dossel que pode atingir de 30 a 35 metros de altura, 

dependendo das condições de relevo e conservação. São características a canela-preta (Ocotea 

catharinensis), laranjeira (Sloanea guianensis), guapuruvu (Schizolobium parahyba), bicuíba 

(Virola bicuhyba), tapiá (Alchornea triplinervia), urucurana (Hyeronima alchorneoides), 

estopeira (Cariniana estrellensis), cauvi (Pseudopiptadenia warmingii), canjerana (Cabralea 

canjerana) e guaricica (Vochysia bifalcata). Nos estratos inferiores, ocorrem bacupari 

(Garcinia gardneriana), maria-mole (Guapira opposita), macuqueiro (Bathysa meridionalis), 

nhumbríuva (Psychotria nuda), nhumbríuva (Psychotria suterella), juçara (Euterpe edulis), 

guaricana (Geonoma schottiana), guaricana (Geonoma elegans) e samambaiaçu (Cyathea 

hirsuta) (Guapyassú, 1994; Roderjan et al, 1996). 
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Vale salientar a ocorrência do juçara (Euterpe edulis), palmeira ameaçada de extinção, que 

ocorre nas formações terras baixas e sub-montana, sendo espécie chave para a fauna e a flora, 

estando ameaçada devido ao corte do palmito e a comercialização ilegal deste produto. 

 

Outras espécies ameaçadas de extinção como a canela-preta (Ocotea catarinensis) e a imbuia 

(Ocotea porosa) são espécies de grande qualidade de madeira, sendo muito exploradas, 

devido ao corte seletivo para a comercialização ilegal da sua madeira. 

 

No trabalho de Blum (2006), em se tratando de riqueza florística, destacou-se a família 

Myrtaceae com cerca de 24% do total registrado. Outras famílias apresentaram valores 

expressivos como Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Fabaceae, Mimosaceae, 

Euphorbiaceae, Sapindaceae e Aquifoliaceae. Essas 8 famílias, juntamente com Myrtaceae, 

representaram 56,1% da riqueza florística total. 

 

A área do empreendimento não possui a Unidade Fitogeográfica Floresta Ombrófila 

Densa Submontana, por ser uma área de planície. Esta Unidade só ocorre em encostas 

da Floresta Atlântica. 

 

8.2.4.4 Formações Pioneiras 

 

São vegetações de primeira ocupação que se instalam sobre áreas pedologicamente instáveis, 

devido às constantes deposições sedimentares ao longo do litoral, nas margens dos cursos 

d’água e ao redor de pântanos, lagunas e lagoas (Ururahy et al, 1984 ). As áreas de formações 

pioneiras abrangem tipos distintos de vegetação, os quais, em diferentes níveis ou 

intensidades, são influenciados pelas águas do mar, dos rios, ou pela ação combinada de 

ambas. 

 

No litoral, nas planícies fluviais e ao redor das depressões aluviais (pântanos, lagunas e 

lagoas) há frequentemente, terrenos instáveis cobertos por uma vegetação em constante 

sucessão como: árvores, arbustos, herbáceas e samambaias. Essa vegetação é de primeira 

ocupação, com caráter edáfico ocupando terrenos recém-formados pelas constantes 

deposições de areias marinhas nas praias e restingas, as aluviões fluviomarinhas nas 

embocaduras dos rios e os solos ribeirinhos aluviais e lacustres (Roderjan et al, 2002), com 

baixa diversidade florística, não possuindo estratificação vegetal definida, sendo dominadas 

por poucas espécies. 

 

São exemplos as vegetações da orla marítima e dos pântanos, em qualquer latitude ou 

longitude do País, sempre com plantas adaptadas aos parâmetros ecológicos do ambiente 

pioneiro (Roderjan et al, 2002), como vento, salinidade, variação da maré.  
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8.2.4.5 Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha (Manguezal) 

 

Manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre em regiões tipicamente tropicais e encontra-

se em ambientes favoráveis a ocorrência desta vegetação, desde o estado de Santa Catarina até 

o limite com a Guiana Francesa, prosseguindo pelo resto da América Tropical, chegando à 

Flórida, sendo muito comum nos trópicos do Velho Mundo, na Ásia Central e Austral, 

chegando à Austrália e ao Pacífico (Rizzini, 1997). 

 

Segundo Walsh (1974), para que o mangue possa ter seu melhor desenvolvimento, são 

necessários cinco requisitos: clima tropical, com temperatura média do mês mais frio superior 

a 20ºC e amplitude térmica anual inferior a 5ºC; existência de substrato predominante 

lodosos, constituído de silte e argila e alto teor de matéria orgânica; áreas abrigadas, livre da 

ação das marés e ondas fortes; presença de água salobra e elevada amplitude de marés. 

 

Essa vegetação está restrita à orla das baías e margens dos rios onde há refluxo das marés, 

incluindo associações arbóreas (manguezais) e herbáceas (campos salinos) que têm a 

salinidade e o tiomorfismo como características condicionantes comuns, em diferentes 

unidades pedológicas em que ocorrem. Nesses ambientes, antecedendo os manguezais, 

ocorrem densas e geralmente extensas populações de capim-do-mangue (Spartina 

alterniflora). É muito comum na foz de rios, agrupamentos de Crinum salsum, Acrostichum 

aureum (samambaia-do-mangue), Salicornia virginica, Scirpus maritimus, Androtrichum 

trigynum, Sporobolus virginicus, Paspalum vaginatume Juncus maritimus, formando grandes 

extensões de campos salinos (Roderjan et al, 2002).  

 

No Paraná, são três as espécies arbóreas típicas, o mangue-vermelho (Rhizophora mangle), 

mangue-branco (Laguncularia racemosa) e mangue-amarelo (Avicennia schaueriana). Nas 

bordas dos manguezais, com uma condição transicional para restinga, é frequente haver 

aglomerações arbustivas dominadas por Dalbergia ecastophylla e hibisco-de-praia (Hibiscus 

pernambucencis) (Menezes-Silva, 1998). 

 

Segundo trabalhos de Couto (1996) e Bonaldi & Roderjan (2007), foram encontradas as três 

únicas espécie arbóreas que ocorrem nos manguezais do Paraná: Rizophara mangle, 

Avicennia. Schaueriana e Laguncularia racemosa. Esses dois autores também encontraram a 

Rizophora mangle como a espécie com o maior valor de importância. 

 

A área do empreendimento não afetará os manguezais, pois o material oriundo da 

empresa será transportado por conexões de dutos, que serão destinados para o terminal 

da empresa Transpetro. A área está próxima de empresas e residências, já tendo um 

histórico de pressão antrópica. 

 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

267 

 

8.2.4.6 Formação Pioneira com Influência Fluvial (Caxetais, Várzeas e Brejos) 

 

São as formações herbáceas (várzeas) sobre Organossolos e Gleissolos influenciados pelo 

regime hídrico dos rios e de ocorrência generalizada em todo o Paraná. São representadas, 

principalmente, por espécies de ciperáceas, poáceas e das tifáceas (Typha domingensis), 

ocorrendo em todo o mundo, tanto em regiões tropicais e subtropicais do sul do Brasil, além 

de xiridáceas, lentibulariáceas e alismatáceas (Roderjan et al, 2002).  

 

Segundo Roderjan et al (2002) as espécies arbóreas podem ocorrer de forma esparsa, no início 

da colonização destes ambientes, como caixeta (Tabebuia cassinoides), maricá (Mimosa 

bimucronata) e araticum-do-brejo (Annona glabra) na planície litorânea, mulungu 

(Erithrynacrista-galli), nos planaltos interioranos e jerivá (Syagrus romanzoffiana), em ambas 

as situações. No litoral é comum o sub-bosque ser colonizado por lírio-do-brejo (Hedychium 

coronariume), espécie exótica introduzida, ocorrendo basicamente em todas as formações do 

litoral do Paraná, sendo uma espécie muito agressiva, de grande capacidade de dispersão e 

competição. 

 

No trabalho realizado por Galvão et al. (2002) foram encontradas 100 espécies, incluindo a 

caixeta (Tabebuia cassinoides), típica desta formação, que ocorre com grande densidade e 

dominância nesta formação, além desta espécie, somente as famílias mirtáceas e fabáceas 

ocorreram em todas as parcelas.  

 

Este tipo de formação é muito utilizada pela cultura caiçara, para o extrativismo da caixeta 

(Tabebuia cassinoides), madeira usada na fabricação de rabecas e produtos artesanais. 

 

Não há nenhum indício desse tipo de formação na área de ocorrência do 

empreendimento. 

 

8.2.4.7 Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) 

 

Segundo Roderjan et al. (2002) esta vegetação está associada às condições ambientais 

extremas, decorrentes da ação permanente dos ventos, das marés, da salinidade e das 

características pedológicas desfavoráveis.  

 

Na faixa da praia, sobre as dunas frontais não consolidadas, exclusivamente sobre Neossolos 

Quartzarênicos, vegetam psamófilas e halófilas características como: Ipomoeapes-caprae, 

Hydrocotyle bonariensis, Blutaparon portulacoides, Polygala cyparissias, Cordia verbenacea, 

Scaevola plumieri, Smilax campestris, Canavalia rosea, capins (Paspalum, Spartina, 

Eragrostis, Panicum), Cyperaceae (Androtrichum, Cyperus, Remirea e Rynchospora) e 

Juncaceae (Juncus) (Roderjan et al., 1996; Menezes-Silva, 1998). 
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As espécies de Orchidaceae (Epidendrum, Oncidium e Cyrtopodium), Bromeliaceae (Dickia e 

Aechmea), além de líquens, briófitas e pteridófitas. Dentre as espécies arbustivas sobressaem 

Dodonaea viscosa, Simphyopappus casarettoi, Gaylussacia brasiliensis (camarinha) e 

Dalbergia ecastophylla, ocorrem nas dunas, dependendo do substrato, constituindo 

comunidades arbóreas e herbáceas (Roderjan et al. 2002).  

 

As espécies que se destacam nesse ambiente, como a caúna (Ilex theezans), mangue-bravo 

(Clusia criuva), aroeira (Schinus terebinthifolius), peitera (Tapirira guianensis), pinta-moça 

(Ternstroemia brasiliensis), guamirim (Gomidesia schaueriana), araçá (Psidium cattleianum), 

jacarandá-lombriga (Andira anthelminthica), olho-de-cabra (Abarema langsdorffii) e canela-

guaíca (Ocotea pulchella), entre outras, em dunas consolidadas, interiorizadas, em Neossolos 

Quartzarênicos e Espodossolos não hidromórficos, formam um estrato muito denso e com 

uma altitude de 2 a 5m de altura, sendo influenciado principalmente pelo vento (Roderjan et 

al. 2002). 

 

No trabalho de Sonehara (2005), no Parque Rio da Onça, registrou-se 179 espécies, 

destacando-se as Famílias orchidaceae, bromeliaceae e myrtaceae, abrangendo 28,7% do total 

de espécies. A forma biológica predominante foi arbórea, com 31,3% do total e herbáceas 

com 25,1%. 

 

Não existe nenhum tipo de formação que caracterize restinga na área do 

empreendimento, isso se deve pelo fato do empreendimento estar localizado em áreas 

urbanas. 

 

8.2.5 Caracterização Regional da Flora da Área de Influência Direta - AID 

 

Em torno de 90% da Área de Influência Direta – AID do Complexo Logístico Intermodal 

encontra-se antropizada, pois está situada em parques industriais, áreas residenciais, vias de 

acesso e limitada pelo mar, onde é encontrado alguns fragmentos de manguezais que 

persistem ainda diante da urbanização, em especial no Píer Público sob tutela da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA. 
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Mapa 25: Área de Influência Direta dos Meio Físico e Biótico 
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Foram registradas 41 espécies, contando com as espécies encontradas no levantamento 

realizado na Área Diretamente Afetada - ADA. Apesar de ser uma área com grande grau de 

antropização, a adição de espécies na listagem é explicada por ocorrerem manchas de 

formações pioneiras, nesse caso o manguezal. Apesar de pequenas essas manchas, elas 

mantêm as espécies típicas do manguezal, como mangue-vermelho (Rizophora mangle), de 

porte arbóreo, capororoca (Myrsine parvifolia) espécie típica de transição do manguezal para 

restinga arbórea, hibisco-de-praia (Hibiscus pernanbucensis) espécie típica de transição para 

restinga e ocorrente em faixas de praias. 

 

As 41 espécies estão categorizadas em 38 gêneros, pertencentes a 26 famílias. Dentre elas, o 

juçara (Euterpe edulis) é a única espécie ameaçada de extinção, que foi registrada na frente 

das casas, sendo usada para paisagismo. Foram registradas as 3 espécies arbóreas típicas para 

os manguezais do Paraná: mangue-vermelho (Rizophora mangle), mangue-branco 

(Laguncularia racemosa) e Mangue-amarelo (Avicennia schaueriana).  

 

Do total de 41 espécies, 28 espécies são representadas por 12 famílias, que correspondem com 

quase 70% das espécies registradas, sendo as famílias Arecaceae, Fabaceae e Orchidaceae 

representadas por 3 espécies e as famílias Myrsinaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, 

Convolvulaceae, Combretaceae, Bromeliaceae, Bignoniaceae, Asteraceae e Anarcadiaceae 

com 2 espécies cada. O restante das famílias foi representado por uma espécie cada. A Tabela 

14 lista as espécies identificadas na AID. 
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Tabela 14: Listagem das espécies ocorrente na Área de Influência Direta 

 

Família Nome científ ico Nome popular  

Anarcadiaceae  Mangifera indica Manga 

Anarcadiaceae  Schinus terebinthifolius  Aroeira 

Asteraceae  Bidens pilosa  Carrapicho 

Asteraceae  Taraxacum off icinale  Dente-de-leão 

Arecaceae Euterpe edulis  Juçara 

Areacaceae Dispsis lutencens  Palmeira-areca 

Arecaceae Syagrus romanzoff iana Jerivá 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphylus  Ipê-roxo 

Bignoniaceae Spatodea campanulata  Espatódea  

Bromeliaceae Vrisea carinata  Bromélia  

Bromeliaceae Vrisea sp.  Bromélia  

Caricaceae Carica papaya Mamão 

Combretaceae  Laguncularia racemosa Mangue-branco 

Combretaceae  Terminalia cattapa  Sombreiro  

Cannabaceae  Trema micrantha  Pau-pólvora  

Convolvulaceae  Ipomea cairica  Campainha  

Convolvulaceae  Ipomea sp.  Campainha  

Cyperaceae  Cyperus sp.  Junça 

Euphorbiaceae  Phyllanthus niruri  Quebra-pedra  

Euphorbiaceae  Ricinus communis  Mamona 

Fabaceae Dalbergia ecastypholia  Rabo-de-bugio 

Fabaceae Leucena leucocephala  Leucena 

Fabaceae Mimosa bimocrunata  Maricá 

Lauraceae Persea americana  Abacate  

Orchidaceae  Catteleya forbesii  Orquídea  

Orchidaceae  Epidendrum sp .  Orquídea  

Orchidaceae  Pleurothall is sp .  Orquídea  

Oxalidaceae  Oxalis corymbosa  Trevo 

Malvaceae Hibiscus pernanbucensis  Hibisco-de-praia 

Moraceae Artocarpus heterophyllus  Jaca 

Myrtaceae Psidium guajava  Goiaba 

Myrtaceae Sizigium cumini  Guapê 

Myrsinaceae  Myrsine coriacea Capororoca  

Myrsinaceae  Myrsine parvifolia  Capororoca  

Poaceae Paspalum sp.  Capim 

Polypodiaceae  Microgramma sp.  Samambaia  

Portulacaceae Talinum crassifolium Erva-gorda  
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Rizophoraceae  Rizophora mangle  Mangue-vermelho 

Solanaceae  Cestrum sp.  Coerana  

Urticaceae  Cecropia pachystachia  Embaúva 

Verbenaceae  Avicennia schaueriana  Mangue-amarelo  

 

8.2.6 Caracterização Regional da Flora da Área Diretamente Afetada - ADA 

 
A localização do Empreendimento está inserida na Unidade Fitogeográfica Floresta 

Ombrófila Densa das Terras Baixa. O Mapa 26 demonstra a ADA delimitada pelo Estudo. 

 

O levantamento demonstrou que não foram observadas espécies endêmicas ou ameaçadas 

de extinção. Esta área já está antropizada e localizada na área industrial do Município 

de Paranaguá, sendo a vegetação restante de origem exótica ou de espécies que toleram 

a urbanização. 
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Mapa 26: Localização espacial do Complexo Logístico Intermodal e Área Diretamente Afetada – ADA 
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Vale salientar que esta área não possui mais nenhuma unidade fitogeográfica ou formações 

pioneiras, pois o grau de antropização e seu histórico já mudaram drasticamente a biota local. 

 

Foram identificadas 21 espécies (listadas na Tabela 15), pertencentes a 17 famílias botânicas, 

distribuídas em 20 gêneros. Dessas 21 espécies, 5 foram identificadas a nível de gênero. 

 

Tabela 15: Lista das espécies identificadas na Área Diretamente Afetada. 

 

Família Nome científ ico Nome popular  

Anarcadiaceae  Schinus terebinthifolius  Aroeira 

Asteraceae  Bidens pilosa  Carrapicho 

Asteraceae  Taraxacum off icinale  Dente-de-leão 

Bromeliaceae Vrisea sp.  Bromélia  

Caricaceae Carica papaya Mamão 

Combretaceae  Terminalia cattapa  Sombreiro  

Convolvulaceae  Ipomea cairica  Campainha  

Convolvulaceae  Ipomea sp.  Campainha  

Cyperaceae  Cyperus sp.  Junça 

Euphorbiaceae  Phyllanthus niruri  Quebra-pedra  

Euphorbiaceae  Ricinus communis  Mamona 

Fabaceae Leucena leucocephala  Leucena 

Lauraceae Persea americana  Abacate  

Oxalidaceae  Oxalis corymbosa  Trevo 

Moraceae Artocarpus heterophyllus  Jaca 

Myrtaceae Psidium guajava  Goiaba 

Myrtaceae Sizigium cumini  Guapê 

Poaceae Paspalum sp.  Capim 

Polypodiaceae  Microgramma sp.  Samambaia  

Portulacaceae Talinum crassifolium Erva-gorda  

Solanaceae  Cestrum sp.  Coerana  

 

Do total de 21 espécies, 10 tem hábito arbóreo/arbustivo, 9 são herbáceas e 2 epífitas. As 

espécies exóticas foram representadas por 9 espécies e 9 são infestantes. Esse resultado reflete 

o grau de antropismo da área do Complexo Logístico Intermodal, onde o local é cercado por 

casa e indústrias, registrando um histórico de descaracterização da flora local com ocorrência 

de espécies infestantes como carrapicho (Bidens pilosa), quebra-pedra (Phyllanthus niruri), 

capim (Paspalum sp.) (Figura 57) e a introdução de espécie frutíferas exóticas como o abacate 

(Persea americana), jaca (Heterocarpus heterophyllus e mamão (Carica papaya) (Figura 58). 
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Figura 56: Área dominada por capim (Paspalum sp.) 
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Figura 57: Espécime de mamão (Carica papaya) 
 

 
 

 

8.2.6.1 Espécies Endêmicas da ADA 

 

Nenhuma espécie foi encontrada, reflexo do histórico de antropização. 

 

8.2.6.2 Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

Nenhuma espécie foi encontrada. 

 

8.2.6.3 Áreas Antropizadas 

 

A área do empreendimento foi totalmente antropizada. A vegetação restante é formada por 

plantas infestantes (herbáceas) e árvores exóticas plantadas para produção de frutos como 

Abacateiro (Persea americana) e de caráter paisagístico como o Sombreiro (Terminalia 

cattapa). 

 

8.2.6.4 Áreas de Supressão Vegetal e Preservação 

 

A vegetação restante é formada por árvores plantadas pontualmente (Figura 59) e não 

interferem no empreendimento, pois são de critério paisagístico. 
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Figura 58: Jaca (Astocarpus heterophyllus) plantada na área de empreendimento 
 

 
  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

278 

 

8.3 Fauna 

 

8.3.1 Metodologia 

 

Para a caracterização da fauna, foram utilizados métodos de busca ativa, com auxílio de 

registro fotográfico e consulta a moradores que residem ao redor do Complexo Logístico 

Intermodal, além de conversas com pessoas que são responsáveis pela segurança do local. 

Também foram utilizadas referências bibliográficas locais para melhor caracterização das 

áreas 

 

8.3.2 Herpetofauna 

 

Os anfíbios e répteis são definidos como herpetofauna. Formam um grupo proeminente em 

quase todas as taxocenoses terrestres, com atualmente cerca de 5.000 espécies de anfíbios e 

mais de 8.000 espécies de répteis conhecidas. Mais de 80% da diversidade dos dois grupos 

ocorre em regiões tropicais cujas paisagens naturais estão sendo rapidamente destruídas pela 

ocupação humana (Pough et al. 2003). 

 

A herpetofauna possui um total de 875 espécies de anfíbios e 721 de répteis ocorrentes na 

América do Sul que já foram registrados no Brasil, tendo uma ocorrência significativa de 

endemismo no Bioma Mata Atlântica. Com isso, representa a maior riqueza de espécies 

dentre todos os países no que diz respeito à diversidade de anfíbios e a segunda em relação a 

répteis (SBH, 2010). 

 

A Mata Atlântica concentra 340 espécies de anfíbios, o que corresponde a cerca de 65% das 

espécies brasileiras conhecidas. Mais de oitenta espécies de anfíbios anuros (sapos, rãs e 

pererecas) são endêmicas, podendo incluir famílias inteiras, como é o caso dos sapos da 

família Brachycephalidae. 

 

No caso dos répteis, há 470 espécies no Brasil: 197 representadas na Mata Atlântica, o que 

equivale a 42% de todas as espécies conhecidas no país. A dependência de ambientes úmidos 

e a baixa capacidade de deslocamento explica a ocorrência de espécies endêmicas, 

principalmente em ambientes de altitude ou com barreiras geográficas, como é o caso da área 

de estudo. Ambientes montanhosos e acidentados propiciam barreiras à dispersão de diversos 

grupos filogenéticos de anuros, ocasionando especiação em topos de montanhas. No Paraná 

ocorrem cerca de 120 espécies, mas estima-se a ocorrência de 154 espécies. 

 

Oliveira (2010) ao trabalhar na APA de Guaratuba, na Colônia Castelhanos, registrou 40 

espécies da herpetofauna, sendo 29 de anuros e 21 de répteis. O resultado obtido para anuros 

representa 24% da riqueza de espécies do Paraná. 
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Por meio de entrevistas realizadas com objetivo de localizar e identificar a ocorrência de 

espécies nas AID e AII, os Residentes Locais relataram a ocorrência de espécies de perereca, 

sapo, rã, cobras e lagartos. No caso dos lagartos, a espécie relatada é o teiú (Tupinambis 

merianae), pertencente à família Teidae, e caracterizada por ser um lagarto que tolera a 

presença humana, apresentando uma dieta variada, podendo ocorrer em áreas abertas, bordas 

de florestas, parques e capões. 

 

Com relação às espécies de perereca, rãs e sapos, não foi possível saber as espécies devido as 

informações secundárias dos residentes locais. 

 

8.3.3 Avifauna 

 

A Mata Atlântica abriga 682 espécies de aves, as quais podem ser divididas em grupos 

ecológicos estabelecidos de acordo com a sua alimentação e habitat (Tonhasca, 2006). A 

presença de certas espécies ou grupos ecológicos pode indicar o estado de preservação de 

floresta, como ilustrado por Almeida (2000) apud Tonhasca (2006), ao descrever as espécies 

que acompanham as mudanças florestais e estruturais em um trecho de Mata Atlântica no sul 

da Bahia em regeneração. 

 

Neste domínio ocorrem variações latitudinais na composição de aves (Sick, 1997) apud 

Carrano (2006). Muitas espécies não ocorrem em toda sua extensão, estando algumas restritas 

às florestas existentes no sul e sudeste e outras encontradas apenas no norte. Além da 

diferença de distribuição latitudinal, também ocorre separação com relação à altitude na 

avifauna (Sick, 1997) apud Carrano (2006). 

 

Carrano (2006), ao trabalhar com composição de avifauna no Parque Estadual do Palmito, em 

Paranaguá, registrou 255 espécies de aves, pertencentes a 55 famílias. Ao relacionar riqueza 

de espécies de acordo com o período de amostragem mensais, o mês de janeiro resultou na 

maior diversidade com 144 espécies e o mês agosto com a menor riqueza, com 94 espécies 

registradas. A maior riqueza está relacionada com o período reprodutivo. 

 

Straube & Urben-Filho (2005) ao trabalhar em Guaraqueçaba, na Reserva Natural Salto 

Morato, registraram 329 espécies, sendo 39 espécies ameaçadas ou de interesse 

conservacionista e com relação ao endemismo no bioma Mata Atlântica, foram registrados 

106 espécies. 

 

Vale salientar que os trabalhos de Carrano (2006) e Straube & Urben-Filho (2005), foram 

realizados em períodos longos, abordando a sazonalidade, pois este fator influencia na 

dispersão das espécies e para a fauna, é necessário trabalhos longos para maior entendimento 

da riqueza de espécies. 
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Foram registradas 30 espécies, listadas na Tabela 16, pertencendo a 28 gêneros, classificados 

em 20 famílias. As famílias mais representativas foram as Ardeidae (4 espécies), Emberizidae 

(3 espécies) e Columbidae, Ictiridae, Psittacidae e Turdidae (2 espécies cada), representando 

15 espécies, sendo responsável por 50% das espécies registradas. 
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Tabela 16: Espécies da Avifauna registrada na Área de Influência Direta (AID) e Área de 

Influência Indireta (AII) 

 

Família Nome Científico Nome Popular 

Alcedinidae Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno 

Ardeidae Ardeia Alba Garça-branca-grande 

Ardeidae Egretta caerulea Garça-azul 

Ardeidae Egretta thula Garça-branca 

Ardeidae Nyctanassa violacea Savacu-de-coroa 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Coeribidae Coereba flaveola Cambacica 

Columbidae Columba Lívia Pombo 

Columbidae Columbina talpacoti Rolinha 

Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Emberizidae Sicalis flaveola Canário-terra  

Emberizidae Sporophila caerulencens  Coleirinho 

Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 

Estrilidae Estrilda astrild Bico-de-lacre 

Falconidae Mivalgo chimachima Carrapateiro 

Fringilidae Euphonia violácea Bonito-lindo 

Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Icteridae Molothrus bonariensis Chupim 

Icteridae Sturnella supercialis Polícia-inglesa-do-sul  

Passeridae Passer domesticus Pardal 

Phalacrocoracidae Phalocrocorax brasilianus Biguá 

Psittacidae Amazona brasiliensis Papagaio-da-cara-roxa 

Psittacidae Brotogeris tirica Periquito-verde 

Thraupidae Tangara sayaca Sanhaçu 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira 

Turdidae Turdus albicolis Sabiá-coleira 

Turdidae Turdus rufiventris Sábia-laranjeira 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-ti-vi 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Suiriri 

 

A família Ardeidae foi que apresentou maior riqueza de espécies, pois próximo ocorre 

manchas de manguezais, dando condições para ocorrência dessa família. Essas espécies são 

típicas de ambientes como rios, lagos, praias ou manguezais, se alimentando de peixes e 

outros animais aquáticos, além de anfíbios. 
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A família Emberizidae, representada pelas espécies canário-terra (Sicalis flaveola), coleirinho 

(Sporophila caerulencens) e tico-tico (Zonotrichia capensis), são espécies que ocorrem no 

ambiente urbano, pois a sua dieta está baseada em sementes de gramíneas, onde é comum 

encontrá-las alimentando-se em terrenos baldio ou em locais onde com grande densidade de 

capim. 

 

Vale salientar o registro do papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis), espécie ameaçada 

de extinção, fato devido à caça, destruição de habitats, tráfico e a dificuldade de criação em 

cativeiro levaram a esse patamar. Atualmente, tem a sua ocorrência restrita ao litoral norte do 

Paraná e sul de São Paulo, sendo a baía de Paranaguá o último refúgio para a manutenção de 

suas populações. 

 

8.3.4 Mastofauna 

 

O Brasil é o país com o maior número de espécies conhecidas de mamíferos no mundo (Costa 

et al., 2005). Segundo Reis et al. (2006), são 652 espécies nativas, sendo que 180 destas estão 

presentes no Paraná (Mikich & Bérnils, 2004). 

 

Os mamíferos possuem grande versatilidade, ocupando diferentes regiões do globo, 

abrangendo diversos tipos de ambientes terrestres e aquáticos, das densas florestas tropicais 

ao gelo dos polos (Vaughan et al., 2000). A sua grande adaptação a diferentes ambientes, 

mudanças bruscas de temperaturas e ampla ocorrência, só é possível porque estes animais são 

endotérmicos (sangue quente), com desenvolvimento interno do embrião, amamentação dos 

filhotes, prolongado cuidado da prole, presença de pelos, sentidos acurados e variadas 

especializações dentárias, entre outras características (Pough, 2003). 

 

Os mamíferos terrestres brasileiros possuem tamanho variado, desde os de pequeno porte, 

como morcegos-borboleta que medem menos de 10 cm e pesam cerca de 4g, até os de 

maiores dimensões, como as antas, de até 201 cm e 300 kg. Os mamíferos podem ser 

encontrados nos mais variados habitats como: interiores de florestas densas, bordas florestais, 

áreas de campos naturais, cerrados, próximos à beira de rios e até mesmo em ambientes 

alterados pelo homem. A alimentação é muito variada, reflexo da existência de diferentes 

fórmulas dentárias e adaptações gastrointestinais, sendo que algumas espécies se alimentam 

de plantas (folhas, frutos e menos comumente flores) e outras de animais (insetos a outros 

mamíferos) (IAP, 2008). 

 

Alguns mamíferos, como a ariranha, onça-pintada e anta, são excelentes indicadores 

ambientais. A presença destes animais nos ecossistemas geralmente pode indicar que estão em 

um bom estado de conservação (IAP, 2008). 
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A Região extremo leste do Paraná, que compreende a planície litorânea e a Serra do Mar, 

representa uma pequena porção da área total do Estado na qual ocorrem aproximadamente 

72,3% do número de espécies da mastofauna do Paraná, o que comprova sua extrema 

importância como reduto de fauna (IPARDES, 1990). 

 

Paranaguá pertence à Província Tupi, que possui muitos endemismos, com destaque aos 

primatas e aves, que se encontram entre os grupos mais ameaçados de extinção, devido aos 

desmatamentos, juntamente com as espécies de maior porte, pois estas necessitam de grandes 

áreas florestadas para sobreviver (Paiva, 1999; Gascon et al., 2001). 

 

A fauna da Província Tupi, por se encontrar na faixa litorânea do leste/sudeste do Brasil, é a 

que mais sofre as agressões antrópicas. Os problemas da sua preservação/conservação são 

enormes, principalmente decorrentes da fragmentação florestal e da caça. Pode-se acrescentar, 

ainda, a poluição dos mais diversos tipos, uma vez que esta é a área mais populosa e 

industrializada do país, além de aterramentos de lagoas/lagunas e destruição de habitats. 

Atualmente, os maiores e mais eficientes refúgios da fauna Tupi são as matas de escarpas e 

grandes altitudes, quando, e somente, inacessíveis à ação do homem (Paiva,1999). 

 

As Áreas de Influencia Direta e Indireta abrangem áreas que conseguem dar condições para 

sobrevivência de algumas espécies da fauna, devido possuir áreas de “braços de mar”, que são 

os estuários, partes limitando com a baía de Paranaguá e áreas de vegetação. Por isso foram 

registrados quatro espécies de mamíferos na área de estudo: o boto-cinza (Sotalia guianensis), 

mangueiro (Procyon cancrivorus), gambá (Didelphis sp.) e preá (Cavea sp.). 

 

O mangueiro (Procyon cacrivorus) também conhecido popularmente como mão-pelada, 

guaxinim e entre outros nomes. Sua presença na área está intimamente ligada com a presença 

dos manguezais, onde tem a sua dieta baseada na predação dos caranguejos, outras espécies 

residentes neste local, além de frutos, tem uma dieta bem diversificada. 

 

O gambá (Didelphissp.) é uma espécie onívora, tolera muito bem a presença humana, sendo 

relatada pelos moradores de Paranaguá (bairros locais da área de influencia) a sua presença no 

meio urbano, revirando lixo, entrando no forro das casas, mexendo em lixos das empresas. 

 

As espécies de preá (Caveasp.) e boto-cinza (Sotalia guianensis) tem diferente distribuição na 

Área de Influencia. A primeira espécie ocorre devido aos pátios de trem, com grande área, 

possuindo grande densidade de capins, e como é um roedor, consegue sobreviver se 

alimentando de sementes oriundas dessas plantas. Já a segunda espécie tem ligação direta com 

a baía de Paranaguá, é um mamífero aquático, podendo caçar nos “braços” de mar próximos. 
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8.3.5 Caracterização da Fauna na Área Diretamente Afetada 

 

Na área de empreendimento foram registradas 12 espécies de aves (Tabela 17), distribuídas 

em 10 famílias, pertencentes a 12 gêneros. 

 

Tabela 17: Listagem das espécies de aves encontradas na Área Diretamente Afetada 

 

Família Nome Científ ico Nome Popular  

Charadriidae  Vanellus chilensis  Quero-quero 

Cathartidae  Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta  

Columbidae  Columba Lívia  Pombo 

Columbidae  Columbina talpacoti  Rolinha 

Fringilidae Euphonia violácea  Bonito-l indo 

Furnariidae Furnarius rufus  João-de-barro 

Passeridae Passer domesticus  Pardal  

Thraupidae  Tangara sayaca  Sanhaçu 

Troglodytidae  Troglodytes musculus  Corruira  

Turdidae Turdus rufiventris  Sábia-laranjeira  

Tyrannidae  Pitangus sulphuratus  Bem-ti -vi  

Tyrannidae  Tyrannus melancholicus  Suiriri  

 

Do total das espécies registradas duas são exóticas: o pardal (Passer domesticus) e o pombo 

(Columba livia), que são originárias do Oriente e Eurásia, respectivamente. Essas duas são 

“frutos” da colonização portuguesa, que as introduziram em nosso território. 

 

As espécies como rolinha (Columbina talpacoti) (Figura 60), quero-quero (Vanellus 

chilensis), João-de-barro (Furnarius rufus) e bem-ti-vi (Pitangus sulphuratus) (Figura 61), 

são espécies adaptadas ao meio urbano, fazendo seus ninhos em postes de luz e o quero-quero 

em campos de futebol, praças e parques. 
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Figura 59: Rolinha (Columbina talpacoti) na Área Diretamente Afetada 
 

 
 

Figura 60: Bem-ti-vi (Pitangus sulphuratus) na Área Diretamente Afetada 
 

 
 

Não foi registrado nenhum réptil ou anfíbio na área do empreendimento, reflexo do 

histórico da pressão antrópica na região. 
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Na área do empreendimento foram encontrados vestígios de roedores e através de consulta de 

moradores, ocorre à presença também de morcegos que usam os barracões das empresas 

como refúgios e ninhos. 

 

Os roedores pertencem à ordem Rododentia, que no Brasil é a ordem que apresenta maior 

riqueza dentre os mamíferos, com 235 espécies, sendo a ordem com o maior número de 

espécies de mamíferos (Reis, et al 2007). Os roedores vivem em qualquer ambiente terrestre 

que lhes dê condições de sobrevivência. Apresentam extraordinária variedade de adaptação 

ecológica, suportando os climas mais frios e os mais tórridos, nas regiões de maior 

revestimento florístico e nas mais estéreis; suportam grandes altitudes e em cada região 

podem mostrar uma grande adaptação fisiológica (Garcia, 1998). 

 

Foram registrados três roedores (Mus musculus, Rattus rattus e Rattus norvergicus) 

ocorrentes na área do empreendimento e arredores, que é justificado pelo fato de ser uma área 

industrial e de tráfico intenso de caminhões, que acabam derrubando com o transporte, milho, 

soja, farelo, sendo a base para a alimentação desses animais, dando condições ideais para 

sobrevivência desses indivíduos. Essas espécies foram introduzidas na colonização 

portuguesa, sendo onívoros, altamente adaptáveis a ambientes urbanos, com grande densidade 

no ambiente urbano devido seu ciclo de gestação curtos, variando de 19 a 24 dias paras ambas 

as espécies. 

 

Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, que são um dos grupos de mamíferos mais 

diversificados do mundo, com 18 famílias, 202 gêneros e 1120 espécies, representando 22% 

das espécies de mamíferos conhecidos no mundo. No Brasil ocorrem 9 famílias, 64 gêneros e 

167 espécies. Tem grande importância para o homem sendo usados para pesquisa na 

medicina, estudos epidemiológicos, farmacológicos, de mecanismos de resistência a doenças, 

desenvolvimento de vacinas, recurso alimentar em alguns povos na África, o uso do guano 

como fertilizante, saúde pública (vetores de doenças) e etc. (Reis et al, 2007) 

 

8.4 Ecossistemas Aquáticos 

 

Não há corpos hídricos na área do empreendimento e os dados referentes à fauna 

bentônica e à ictiofauna da região foram descritos através de consulta a trabalhos locais 

e informações secundárias de residentes próximos ao local sobre as espécies ocorrentes. 

 

8.4.1 Ecossistemas Marinhos 

 

Os ambientes costeiros e oceânicos contêm a maior parte da biodiversidade disponível no 

planeta. No entanto grande parte desses sistemas vem passando por algum tipo de pressão 

antrópica, levando populações de importantes recursos pesqueiros, antes numerosas, a níveis 

reduzidos de abundância e, em alguns casos, à ameaça de extinção (MMA, 2004).  
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Fauna Bentônica 

 

A caracterização da fauna bentônica baseou-se em trabalhos locais e teve como objetivo 

descrever os principais táxons, informações ecológicas e a caracterização desse tipo de fauna. 

 

A fauna bentônica é composta por organismos demersais (que costuma viver próximo ou 

associado ao fundo), os quais são definidos como seres vivos assentes sobre o fundo ou que 

vivem nos sedimentos do fundo e, refere os epibentónicos como sendo bentos que vivem à 

superfície do substrato, quer vivam fixos, quer sejam livres (Odum, 2004). São exemplos 

dessa fauna: caranguejos, equinodermatas, oligochaetas, moluscos e protistas. 

 

A bentofauna tem grande importância em qualquer ecossistema, atuam como receptora da 

energia proveniente dos elementos que vivem na coluna de água e fornecedora de alimento 

para os organismos que vivem no fundo marinho (peixes, crustáceos, e outros) e também 

auxiliam na ciclagem de nutrientes. São importantes economicamente, servindo de recurso 

alimentar para o homem direta (crustáceos e moluscos) e indiretamente (como alimento para 

várias espécies de peixes). Tem importância ainda para área médica (MMA, 2004). Os 

organismos bentônicos são usados frequentemente como bioindicadores da qualidade do 

sistema aquático que habitam, pois vários estudos têm demonstrado que os macrobentos 

respondem relativamente rápido ao stress natural e antrópico e, como tal, são cada vez mais 

utilizados em planos de monitoramento (Borja et al., 2000). 

 

Com relação aos estudos realizados e o conhecimento científico, a fauna de invertebrados 

marinhos da costa brasileira ainda é muito pouco estudada, pois o número de espécies citadas 

encontra-se entre 1 e 2% do total descrito em nível mundial, sendo comum na literatura a 

menção ao parco conhecimento acumulado sobre a fauna marinha do Atlântico Sul Ocidental. 

O conhecimento da biodiversidade dos bentos em profundidades maiores que 20 m é restrito, 

tendo como situação extrema a da plataforma externa (abaixo da isóbata de 50 m) e do talude 

continental, considerados como grandes vazios em termos de conhecimento faunístico 

(Migotto & Tiago, 1999). 

 

No Brasil os organismos bentônicos não são muito utilizados como recursos vivos em 

potencial e de valor econômico, com exceção dos camarões, siris, caranguejos, lagostas e 

mariscos. Os filos como Porifera (esponjas), têm grande importância estrutural nas 

comunidades bentônicas, possuem espécies com propriedades biológicas. Entre os 

Echinodermata, os ouriços-do-mar e pepinos-do-mar são comumente utilizados na culinária 

européia e asiática; no Brasil, já ganham mercado em restaurantes das grandes cidades, como 

São Paulo (Hadel et al., 1999). 

 

A fauna bentônica é classificada de acordo com o tamanho: macrobentos, meiobentos e 

microbentos. Os macrobentos, também chamados de macrofauna, são animais geralmente 

visíveis a olho nu, com tamanho maior ou igual a 0,5 mm que vivem no substrato dos 
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ecossistemas aquáticos. O meiobentos ou meiofauna são os animais que vivem enterrados no 

solo ou no sedimento de ecossistemas aquáticos e que ficam retidos em amostras realizadas 

por peneiras com malhas de 0,0045 a 0,05 milímetros. Os microbentos ou microfauna são os 

organismos microscópicos, tendo como maiores representantes os protistas, que se encontram 

em vários ecossistemas, como o solo e os sedimentos marinhos ou dos lagos. 

 

Para a caracterização da fauna bentônica foi realizado um levantamento bibliográfico tentando 

caracterizar as principais classes, informações sobre sua ocorrência, abundância e diversidade. 

 

MMA (2004) registrou um total de 131.369 indivíduos distribuídos entre 28 táxons. Desses 

foram selecionados os filos e classes mais abundantes e freqüentes – Porifera, Cnidaria, 

Sipuncula, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Polychaeta, Crustacea, Ophiuroidea, Bryozoa e 

Brachiopoda – para uma análise da situação atual da macrofauna. Dentre esses, Bryozoa 

(30.501 registros) foi o grupo mais abundante, seguido pelos Polychaeta (22.412 inds), 

Ophiuroidea (16.918 inds), Crustacea (14.248 inds), Brachiopoda (12.849 inds) e Bivalvia 

(11.461 inds). Esses grupos foram responsáveis por praticamente 83% do total de indivíduos 

coletados. 

 

Com relação à abundância dos principais grupos faunísticos, foram Porifera, Gastropoda, 

Bivalvia, Polychaeta e Crustacea os que não possuíram um padrão evidente de distribuição 

batimétrica. Os Cnidaria foram mais abundantes em regiões mais profundas, acima dos 200 

m. Sipuncula ocorreu predominantemente em áreas mais rasas (100–200 m) em SC e no RS. 

Scaphopoda e Ophiuroidea foram relativamente mais abundantes abaixo dos 200 m nos 

setores RJ e RS, mas predominaram em águas mais profundas (superiores a 200 m) nas 

demais áreas. Bryozoa em profundidades maiores que 200 m no PR. No geral, Brachiopoda 

foi predominante abaixo de 200 m, exceto no PR, onde ocorreu entre 300 e 500 m de 

profundidade (MMA, 2004). 

 

Os grupos predominantes foram representados pelos Bryozoa, Polychaeta, Ophiuroidea, 

Crustacea, Brachiopoda e Bivalvia. Os valores de biomassa mais expressivos foram obtidos 

para os Echinodermata, Crustacea, Porifera, Bivalvia e Polychaeta. Em profundidades entre 

100 e 200 m, todos os táxons estiveram presentes e em maior abundância. A variação da 

abundância e biomassa bêntica está associada a fatores como o hidrodinamismo larval, aporte 

de nutrientes e/ou detritos e também pela distribuição granulométrica do sedimento. Tais 

fatores podem modificar a composição e a dominância e até reduzir a abundância específica 

(MMA, 2004). 

 

Bouzon (2012), ao trabalhar comunidade bentônica em Santa Catarina registrou 111 táxons 

pertencentes aos filos Porifera, Cnidaria, Bryozoa, Entoprocta e Chordata, distribuídos em 54 

famílias, dos quais 27 espécies não foram identificadas. Os grupos mais representativos foram 

o filo Cnidaria com 48 táxons (38 Hydrozoa e 11 Anthozoa), Ascidiaceae com 32 táxons, 

Porifera com 18, Bryozoa com 11 e por último Entoprocta com apenas uma espécie. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peneira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
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Bouzon (2012) constatou o que muitos autores relatam sobre a insuficiência de trabalhos com 

bentofauna, do total de 111 táxons, 57 táxons são novos registros para o Estado de Santa 

Catarina, que representam 53% do total de registros feitos no presente trabalho. Novos 

registros de espécies ocorreram em todos os filos. Dentre os grupos do zoobentos com maior 

número de novos registros estão a Classe Hydrozoa com 31 espécies e o filo Bryozoa com 10 

espécies. Seis novos registros foram identificados no Filo Porifera, 5 na Classe Anthozoa e 5 

na Classe Ascidiaceae. 

 

Festti (2011) ao trabalhar com macrofauna de ambientes de praias oceânicas e estuarinas 

revelou a presença de 64 táxons e 19.238 indivíduos contabilizados nos dois ambientes, 

durante duas amostragens (janeiro e abril). No ambiente estuarino foram registrados 52 

táxons, sendo 39 exclusivos para o ambiente, em sua maioria moluscos e poliquetas, já no 

ambiente oceânico 36 foram identificados 25. Os táxons mais frequentes e abundantes 

variaram de acordo com o ambiente. No estuarino foram dois os mais abundantes, Armandia 

sp. e oliquetas da família Nereididae, e estes também foram os mais frequentes juntamente 

com Anomalocardia brasiliana, Excirolana armata e poliquetas da família Lumbrineridae. 

Enquanto que, no ambiente oceânico apenas Scolelepis goodbodyi foi responsável por mais de 

77% dos indivíduos contabilizados. 

 

Martins (2007) trabalhou com praias arenosas expostas do Parque Nacional de Superagüi 

apresentou riqueza total de 36 espécies da macrofauna. O grupo composto por crustáceos foi o 

mais rico em todas as áreas, com um total de 18 espécies. O grupo dos poliquetos foi o mais 

abundante em todas as regiões devido a grande quantidade de Scolelepis goodbodyi, espécie 

dominante em todas as regiões. Os insetos, representados principalmente por uma espécie 

nova de Coleoptera Staphylenidae, Bledius hermani, foram mais abundantes na Ilha de 

Superagüi no inverno. Na Ilha das Peças apenas alguns indivíduos foram identificados no 

verão. 

 

Ictiofauna 

 

A área do Complexo Logístico Intermodal não afetará diretamente a baía de Paranaguá, pois 

está situada em ambiente terrestre. No entanto, será realizada uma breve caracterização da 

ictiofauna local com base em trabalhos publicados e espécies relatadas por moradores locais. 

 

Os sistemas ambientais costeiros no Brasil são extraordinariamente diversos. Nosso litoral é 

composto por águas frias, no sul e sudeste, e águas quentes, no norte e nordeste, dando 

suporte a uma grande variedade de ecossistemas que incluem manguezais, recifes de corais, 

dunas, restingas, praias arenosas, costões rochosos, lagoas, estuários e marismas que abrigam 

inúmeras espécies de flora e fauna, muitas das quais só ocorrem em nossas águas e algumas 

ameaçadas de extinção. Desses ecossistemas destacam-se os manguezais, berçários de 

diversas espécies marinhas e de água doce e os recifes de coral, aclamados como os mais 

diversos habitats marinhos do mundo (MMA, 2013). 
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No Brasil, os peixes cartilaginosos (Chondrichyes) tem um total de 139 espécies marinhas 

(tubarões, raias e quimeras) e 16 espécies de água doce (raias). Estes animais são carnívoros e 

seu tamanho pode variar de 20 centímetros a 16 metros, mas a maioria das espécies tem entre 

0,5 a 2 metros (MMA, 2013). 

 

Os peixes ósseos (Osteichtyes) formam um grupo mais numeroso de vertebrados, sendo 

constituído por peixes marinhos e de água doce (MMA, 2013). 

 

As comunidades de peixes de estuários são tipicamente constituídas por um conjunto de 

espécies: 1) residentes - aquelas que completam todo o seu ciclo de vida nestes ambientes; 2) 

estuarino dependentes - são espécies marinhas que dependem dos estuários para reprodução 

e/ou desenvolvimento; 3) dulcícolas - são um pequeno número de espécies de água doce com 

a capacidade osmorreguladora que lhes permite entrar e sair dos estuários; 4) anêmonas e 

cat·dromas são espécies que migram da água doce para águas marinhas ou vice-versa 

(BLABER 2002). 

 

O litoral do Paraná está localizado em uma região de transição da fauna de peixes, pois 

apresenta espécies da região tropical de águas quentes e espécies de água fria situadas ao sul. 

Ocorrem cerca de 313 espécies, enquadrados em 191 gêneros, pertencentes a 92 famílias. No 

que diz respeito a cações e raias a família Carcharhinidae apresenta maior número de 

espécies, sendo representada por 7 espécies e entre os ósseos, as famílias Sciaenidae e 

Carangidae com 22 e 17 respectivamente, para regiões costeiras e oceânicas (Labictio, 2013). 

 

O estuário da Baía de Paranaguá encontra-se 28 e 173 espécies, respectivamente de peixes 

cartilaginosos e ósseos. Os peixes ósseos e as famílias mais abundantes são: Mugilidae 

(tainhas e paratis), Ariidae (bagres), Sciaenidae (pescadas), Atherinidae (manjubas), 

Clupeidae (sardinhas), Carangidae (pampos), Serranidae (meros e badejos) e Tetraodontidae 

(baiacus) (Lacictio, 2013). 

 

Gomes & Chaves (2006) ao trabalhar com ictiofauna resultante de arrasto do camaroeiro no 

litoral sul do Paraná, registraram 61 espécies, pertencentes a 21 famílias. Do total registradas, 

22 (35%) são de interesse econômico para região. 

 

Cattani et al (2011) fez uma avaliação da ictiofauna acompanhante da pesca do camarão sete-

barbas em Pontal do Paraná. Foram registradas 68 espécies de peixes, distribuídos em 27 

famílias. As famílias que apresentaram maior número de espécies foram Sciaenidae 

(pescadas) com 18 espécies; Carangidae (salteiras e pampos) com 6 espécies; Ariidae (bagre) 

com 5 espécies e Achiridae (linguado), Engraulidae (manjuba) e Paralichthyidae (linguados) 

(4 cada). Somente as famílias Sciaenidae e Carangidae representaram 80% da captura total em 

número de indivíduos. A respeito da importância econômica, 28 espécies (38,4%) têm baixa 

importância econômica na região e 29 espécies têm importância econômica entre média e alta 

para as populações locais, sendo as famílias Ariidae (bagres), Carangidae (salteira e pampo), 
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Clupeidae (sardinhas), Engraulidae (manjubas), Paralichthyidae (linguados), Sciaenidae 

(pescadas), dentre outras. 

 

Foram registradas 25 espécies de peixes (Tabela 18), pertencendo a 23 gêneros, classificados 

em 16 famílias. A família mais representativa foi Sciaenidae (3 espécies), seguida por Aridae, 

Carangidae, Centropomidae, Clupeidae, Engraulidae, Gerreidae, Mugilidae, sendo 

representadas por duas espécies cada família. Essas 8 famílias contribuíram com 17 espécies, 

68% do total de espécies. 

 

Tabela 18: Espécies registradas na Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência 

Indireta (AII) 

 

Família Espécie  Nome popular  

Athernidae  Atherinella brasil iensis  Peixe-rei  

Aridae Cathorops spixii  Bagre-amarelo  

Aridae Netuma barba  Bagre-branco 

Belonidae Strongylura sp.  Peixe-agulha  

Carangidae  Oligoplites sp.  Salteira 

Carangidae  Trachinotus sp.  Pampo 

Centropomidae  Centropomus parallellus  Robalo-peva 

Centropomidae  Centropomus 

undecimalis  

Robalo-flecha  

Clupeidae  Sardinella brasil iensis  Sardinha  

Clupeidae Pellona sp.  Sardinha  

Engraulidae  Anchoa sp.  Manjuba 

Engraulidae  Anchoa  sp.  Manjuba 

Gardiidae Bairdiella ronchus  Oveva 

Gerreidae Eucinostomus sp.  Escrivão 

Gerreidae Eugerres brasil ianus  Caratinga  

Gobiidae Bathygobius soparator  Ambore 

Mugilidae Mugil  curema Parati  

Mugilidae Mugil  Liza Tainha 

Ophichtyidae  Myrophis punctatus  Muçum 

Paralichthyidae Citharicthys sp.  Linguado 

Tetraodontidae  Sphoeroides sp.  Baiacu 

Sciaenidae  Isopisthus parvioinnis  Pescada 

Sciaenidae  Menticirrhus 

americanus  

Betara 

Sciaenidae  Micropogonias furnier  Corvina  

Serranidae Mycteroperca sp.  Badejo 
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Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

A raia-viola (Rhinobatos horkelii) (Figura 62) está na lista do Ministério do Meio Ambiente 

como espécie ameaçada de extinção. Tem ocorrência no estado do Rio de Janeiro até o norte 

da Argentina. As principais ameaças para essa espécie são a caça, pesca por arrasto, captura 

excessiva, perda e degradação do habitat e poluição. 

 

Figura 61: Exemplar de raia-viola. 
 

 
 

Outra espécie ameaçada de extinção com ocorrência na baía de Paranaguá é o Mero 

(Epinephelus itajara) (Figura 63), que é um peixe marinho que atinge o maior tamanho entre 

as espécies de serranídeos, família a qual pertencem também o badejo, cherne e garoupa. Esse 

peixe pode alcançar até 2,5m de comprimento e mais de 400 Kg. No litoral paranaense são 

facilmente encontrados em agregados reprodutivos durante o verão. Esse hábito, associado ao 

comportamento lento e dócil e a idade de maturação sexual tardia fazem com que a espécie 

demore em recompor as baixas da população, sendo suscetível a extinção (Marbrasil, 2013). 
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Figura 62: Mero, espécie ameaçada de extinção 
 

 
 

 

Ecossistemas Aquáticos Interiores 

 

O único corpo hídrico próximo à área de empreendimento é o rio Emboguaçu, que na verdade 

é um “braço” da Baía de Paranaguá, sendo ambiente de estuário, influenciado pelo regime de 

maré e hidrologia local. 

 

Estuários são caracterizados por um intercâmbio entre águas oceânicas e continentais. Os 

processos de mistura, circulação e estratificação desses sistemas são feitos, basicamente, por 

três forças: a descarga de água doce, as correntes de maré e a transferência de energia do 

vento para a superfície da massa d’água. Outros fatores como a geomorfologia, a salinidade e 

os padrões de circulação da região costeira adjacente também são influências importantes nos 

sistemas estuarinos (MIRANDA et al., 2002). 

 

Os estuários são compostos por um mosaico de habitats, como marisma, manguezal, gamboa 

e coluna d’água (MIRANDA et al., 2002), que fornecem alimentos diversos e abundantes, 

proteção contra predação e condições ambientais favoráveis para o crescimento e 

sobrevivência dos estágios iniciais de vários organismos, sendo um berçário para várias 

espécies. 
 

Ecossistemas de Transição 

 

Os ecossistemas de transição ocupam os espaços existentes entre os ecossistemas aquáticos e 

terrestres, são os ambientes de formações pioneiras: marinha, fluvia e fluviomarinha. São eles 
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que dão condições para que outros tipos vegetais possam colonizar e se estabelecerem nos 

ambientes. 

 

O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre em regiões tipicamente tropicais, 

encontrando-se em ambientes favoráveis a ocorrência desta vegetação, desde o estado de 

Santa Catarina até o limite com a Guiana Francesa, prosseguindo pelo resto da América 

Tropical, chegando à Flórida, sendo muito comuns nos tópicos do Velho Mundo, na Ásia 

Central e Austral, chegando à Austrália e ao Pacifico (Rizzini, 1992). 

 

As espécies ocorrentes em mangue possuem adaptações ao meio, que lhes permite a 

sobrevivência. Entre estas adaptações, encontramos habilidade de extrair água doce da água 

do mar, órgãos especiais para excreção de sal, pneumatóforos e lenticelas nas raízes escora 

que permite a respiração da planta, raízes escoras e adventícias que ajudam a sustentar a 

árvore em substrato movediço e sementes que flutuam na água salgada (Schaeffer-Novelli & 

Cintrón, 1986). 

 

Os estuários caracterizam-se por apresentar fauna e flora altamente adaptáveis as pressões 

ambientais e estabilidade ecológica em um ambiente fisicamente variável, porém frágil às 

mudanças introduzidas pelo homem (Yanez-Arancibia, 1986). Estes ambientes oferecem aos 

organismos importantes áreas de alimentação, crescimento, abrigo e de reprodução (Kennish, 

1990), essenciais nas diferentes fases da vida de muitos peixes e invertebrados (Ricklefs, 

1996). 

 

Os manguezais têm sua importância relacionada à suas funções fundamentais como a 

manutenção da qualidade da água, fixação do sedimento, fornecimento de produção primária 

para o entorno e manutenção da biodiversidade. Os manguezais prestam-se igualmente de 

berçário e área de refúgio para espécies de interesse comercial e artesanal (Benfield et al., 

2005). 

 

Ao contrário de outras florestas, os manguezais não são ricos em espécies, porém destacam-se 

pela grande abundância das populações que neles vivem. Entretanto, esse ecossistema vem 

sofrendo pressão pelo aumento da população na região costeira e consequentes atividades 

como desmatamento e aterro para expansão urbana, industrial e portuária, lançamento de 

esgoto e lixo, além de uma super exploração de seus recursos naturais como extração de 

madeira, fauna e desmatamento para criação de áreas de cultivo (Krug, et al. 2007). 

 

Com o desmatamento do manguezal, várias áreas de mariscagem e captura de caranguejos são 

extintas, gerando um grande impacto social com a expulsão de pescadores e catadores de suas 

áreas de trabalho, que acabam deslocados das comunidades tradicionais para as cidades 

(Ribeiro, 2004). 
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Os manguezais possuem grande diversidade de organismo, de inúmeras formas, grupos 

ecológicos, apesar de serem pobres em espécies vegetais, contribuem para manutenção da 

diversidade de peixes que usam para se alimentar e reproduzir, crustáceos, aves que 

dependendo da espécie tem a cor de suas penas influenciada pelo tipo do alimento consumido 

nos manguezais, mamíferos que se alimentam de caranguejo, como é o caso do mão-pelada e 

outros aquáticos que buscam alimento, como o boto-cinza. 
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9. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como um dos seus objetivos principais proteger 

as áreas representativas de ecossistema mediante a implantação de unidades de conservação e 

preservação ecológica, buscando obter melhoria e recuperação da qualidade para a vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção a vida. 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de Unidades de 

Conservação (UC) federais, estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de 

Unidades de Conservação - UC, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de 

proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e 

particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao 

mesmo tempo (MMA, 2013). 

 

O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das Unidades de Conservação - UC, 

de modo que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as demais Unidades 

de Conservação - UC, assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente representadas no 

território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso, o SNUC é gerido pelas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) (MMA, 2013). 

 

A Lei Federal nº 9.985, criada em 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação e tem os seguintes objetivos: 

contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais; proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito 

regional e nacional; contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; proporcionar meios e incentivos para 

atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; valorizar econômica e 

socialmente a diversidade biológica; favorecer condições e promover a educação e 

interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente (BRASIL, 2013). 
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Essa lei divide em dois grupos com características específicas: Unidade de Proteção Integral, 

que tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais com exceção dos casos previstos na Lei Federal nº 9.985/00. As Unidades 

de Uso Sustentável tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2013). 

 

As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas seguintes categorias de unidade de 

conservação e seus objetivos: Estação Ecológica - tem como objetivo a preservação da 

natureza e a realização de pesquisas científicas; Reserva Biológica - a preservação integral da 

biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta 

ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais; Parque Nacional - tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 

de turismo ecológico; Monumento Natural - tem como objetivo básico preservar sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica; e Refúgio de Vida Silvestre - tem como 

objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória 

(BRASIL, 2013). 

 

As Unidades de Uso Sustentável compreende as seguintes categorias de unidade de 

conservação e seus objetivos: Área de Proteção Ambiental - é uma área em geral extensa, com 

um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; Área de 

Relevante Interesse Ecológico - é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou 

nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza; Floresta Nacional - é uma área 

com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o 

uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas; Reserva Extrativista - é uma área 

utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo 

e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno 

porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade; Reserva de Fauna - é uma área 

natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou 

migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável 
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de recursos faunísticos; Reserva de Desenvolvimento Sustentável - é uma área natural que 

abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 

condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da 

natureza e na manutenção da diversidade biológica; e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural - é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 

diversidade biológica (BRASIL, 2013). 

 

Ao todo, são 9 Unidades de Conservação que estão demonstradas no Mapa 27 e uma de 

território indígena que é uma área delimitada para uso sustentável, no intuito de manter a 

tradição da cultura indígena. Dessas 10 unidades, 3 são de uso sustentável e 7 de proteção 

integral. 
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Mapa 27: Unidades de Conservação no entorno do Empreendimento 
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As Unidades de Conservação localizadas na área do entorno do empreendimento, estão 

listadas na Tabela 19. 

 

UC de caráter Estadual são: Estação Ecológica do Guaraguaçu, Estação Ecológica da Ilha do 

Mel, Parque Estadual da Ilha do Mel, Floresta Estadual do Palmito e Área de Proteção 

Ambiental Estadual de Guaraqueçaba. 

 

As UC Federais são: Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Parque Nacional Saint-

Hilaire/Lange e Reserva Biológica Bom Jesus; além de uma Unidade de Conservação 

Municipal. 

 

Tabela 19: Unidades de Conservação próximas à área do Empreendimento 

 

Unidades de 

Conservação 
Uso 

Área total 

(ha) 

ADA 

(KM) 

AID 

(%) 
AII (%) 

ESEC Ilha do Mel PI 3.000 13,10 * * 

ESEC Guaraguaçu PI 1.192 9,10 * * 

Parque Estadual da Ilha do 

Mel 
PI 396 22,07 * * 

Parque Nacional Saint 

Hilaire Lange 
PI 24.500 12,80 * * 

Parque Nacional do 

Superagui 
PI 34.000 21,30 * * 

Floresta Estadual do 

Palmito 
US 530 5,62 * * 

APA de Guaraqueçaba US 242.700 5,76 * * 

APA de Guaratuba US 199.586 11,45 * * 

Terra Indígena Ilha da 

Cotinga 
US 1.700 2,41 * * 

Reserva Biológica Bom 

Jesus  
PI 34.179 4,61 * * 

 

Nota: * UC fo ra  d a AID e  AII  

Legend a:  

ESEC –  Es tação  Ecoló gica  

AP A –  Área d e P ro teção  Ambien tal  

P I  –  P ro teção  In tegral  

US –  Uso  Sust en tável  
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9.1 Estação Ecológica de Guaraguaçu 

 

A Estação Ecológica de Guaraguaçu (EEG) (Figura 64) é uma Unidade de Conservação (UC) 

Estadual de proteção integral criada pelo Decreto Estadual nº 1.230 de 27 de março de 1992, 

com área total de 1.150 hectares. Localiza-se na planície costeira paranaense, no município de 

Paranaguá, e constitui-se em um dos últimos remanescentes bem preservados da Floresta 

Atlântica nesta região (Paraná, 2006). 

 

Figura 63: Estação Ecológica de Guaraguaçu 
 

 
 

O acesso à EEG por via terrestre a partir de Curitiba é feito pela rodovia BR-277, 

percorrendo-se 90 km até o trevo de acesso da PR-407, localizado em Paranaguá, município 

sede da EEG. Prossegue-se pela PR-407 por 7 km, até um acesso localizado na margem 

esquerda da rodovia, e percorre-se 1km até a EEG (Paraná, 2006). 

 

A EEG tem grande importância na conservação da biodiversidade mundial, por abrigar e 

proteger uma parcela significativa da Mata Atlântica da região litorânea do Estado do Paraná 

(Paraná, 2006). 

 

9.2 Estação Ecológica da Ilha do Mel 

 
A Ilha do Mel (Figura 65) é uma formação geológica localizada no litoral do Paraná e possui 

um Zoneamento Ecológico e de Uso Público. No ano de 1982, o serviço de patrimônio da 

união transferiu a administração da Ilha do Mel, por aforamento, ao estado do Paraná, 

gravando como cláusula condicionante a instituição de uma unidade de conservação que 

protegesse os seus ecossistemas naturais. 
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Cerca de 95% da superfície da ilha constitui uma estação ecológica, englobando manguezais, 

restingas, brejos litorâneos e caxetais. As áreas de preservação possuem como entorno 

belíssimas praias e atrativos turísticos, como a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, o 

Morro do Farol e a Gruta das Encantadas, que, ao longo dos anos, transformaram a Ilha do 

Mel num dos pontos mais visitados por turistas no Paraná. 

 

São duas as Unidades de Conservação instituídas e têm por objetivo a preservação do 

ambiente natural. A Estação Ecológica, mais restritiva, prioriza a preservação e a pesquisa 

científica, sendo que a visitação pública para educação ambiental só é permitida mediante a 

autorização expressa do IAP. Por outro lado, o Parque, além da preservação, permite a 

visitação pública, a educação ambiental, o lazer ordenado e a pesquisa científica. (IAP, 2013). 

 

Figura 64: Desenho representando a Ilha do Mel 

 

 

 

9.3 Parque Estadual Ilha do Mel 

 

O Parque Estadual da Ilha do Mel (Figura 66), com uma área de 337,84 ha, está localizado no 

Município de Paranaguá, Estado do Paraná, e foi criado oficialmente em 22 de março de 

2002, através do Decreto Estadual nº 6.195. O Parque tem como objetivo a preservação e 

conservação dos ambientes naturais de praia, dos Costões Rochosos, das áreas de influência 

marinha, dos marismas, de importantes remanescentes da Floresta Ombrófila Densa 

Submontana e de Terras Baixas associadas à Floresta de Restinga, dos sítios arqueológicos, 

em especial os sambaquis e a rica fauna, proporcionando a proteção integral da diversidade 

biológica (IAP, 2013). 
 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

303 

 

Figura 65: Parque Estadual Ilha do Mel 
 

 
 

9.4 Floresta Estadual do Palmito 

 

A Floresta Estadual do Palmito – FEP (Figura 67) foi criada pelo Decreto Estadual Nº 4.493 

de 17 de junho de 1998 e está localizada no município de Paranaguá, litoral do Estado do 

Paraná, nas coordenadas 25º 35’ S e 48º 32’ W. 

 

A Floresta Estadual abrange uma área de 530 hectares e está delimitada ao sul com a PR 407; 

ao norte com o canal da Ilha da Cotinga (Baía de Paranaguá); ao leste com o rio dos 

Almeidas; e ao oeste com o rio dos Correias (IAP, 2013). Tem o objetivo de preservar os 

diversos ecossistemas, tais como, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas e as formações 

pioneiras. 
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Figura 66: Floresta Estadual do Palmito 

 

 

9.5 Área de Proteção Ambiental Estadual de Guaraqueçaba 

 

A área de Proteção Ambiental Estadual de Guaraqueçaba, com área de 191.595,50 ha, 

localizada no município de Guaraqueçaba, tem como objetivo assegurar a proteção de área 

representativa da Floresta Atlântica, compatibilizando-a com o uso racional dos recursos 

ambientais e ocupação ordenada do solo, de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida 

das populações autóctones (IAP, 2013). 

 

Abrange uma área que compreende Ilha do Superagui, praia deserta, ponta Inácio Dias, ilha 

das Peças, Baia das Laranjeiras, foz do rio do Cedro, município de Paranaguá, município de 

Antonina, o morro do espigão, serra da Santa Luiza, serra da Cavoca, serra da Repartição, 

município de Campina Grande do Sul, Serra da Virgem Maria, divisa com o Estado de São 

Paulo, serra Três Pontões, morro do Espia, morro Bicudo, serra do Taquari, morro de Bico 

Torto e morro do Gato (IAP, 2013). 

 

9.6 Área de Proteção Ambiental Federal de Guaraqueçaba 

 

A Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba foi criada pelo Decreto Estadual nº 90.883, 

de 31 de janeiro de 1985, localizada no litoral norte do Estado do Paraná, com extensão de 

3.134 Km e contingente populacional de 7.777 habitantes. É uma das três unidades ambientais 

federais selecionadas para fazer parte do PNMA (Programa Nacional do Meio Ambiente). A 

região engloba em sua extensão continental, costeira e estuarina uma variedade de ambientes 

(serra do mar, planície costeira, ilhas e manguezais) com enorme diversidade florística e 

faunística, sendo que esta se destaca por abrigar considerável número de espécies endêmicas e 

ameaçadas (IPARDES, 2001). 
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Conforme definido pela Lei Federal nº 6.902 de 27 de abril de 1981, que institui as áreas de 

proteção ambiental (APAs) como unidade de conservação, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 88.351, de 01 de junho de 1983, estas áreas têm como objetivo principal a 

preservação da biodiversidade, dos recursos naturais e ainda do patrimônio cultural, associado 

ao uso sustentado destes recursos (IPARDES, 2001). 

 

A APA de Guaraqueçaba (Figura 68) está localizada no litoral norte do Paraná, abrangendo 

Guaraqueçaba, parte de Antonina, Campina Grande do Sul, Morretes e Paranaguá. 

 

Figura 67: Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba 
 

 
 

9.7 Parque Nacional Saint Hilaire/Lange 

 

Foi criado em 23 de maio de 2001 por meio da Lei Federal nº 10.227 e está localizado no 

litoral do Paraná a apenas 100 km da capital do Estado, Curitiba, e a 40 km da cidade 

portuária de Paranaguá. Situa-se na porção sul da Serra do Mar paranaense fazendo divisa 

com a baía de Guaratuba, com a planície litorânea e com o vale do rio Cubatãozinho, 

abrangendo regiões que variam de 10 metros acima do nível do mar até as montanhas do 

maciço Serra da Prata, com altitudes superiores a 1.400 metros. Protege um dos trechos mais 

bem conservados de Mata Atlântica no país e constitui ainda, pela sua posição geográfica e 

importância ecológica, um elo fundamental na composição do Mosaico dos Ecossistemas 

Costeiros e Marinhos do Litoral Sul de São Paulo e do Litoral do Paraná (Parna Saint Hilaire 

Lange, 2013). 
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A região da Serra da Prata (Figura 69) representa um dos últimos refúgios naturais da região, 

favorecendo a sobrevivência de espécies altamente especializadas, resultando em um alto grau 

de endemismo e abrigando diversas espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção. A 

vegetação é composta pela Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) que é responsável 

pela manutenção do microclima da região, regulando o regime hídrico dos cursos d’água e 

garantindo a qualidade dos mananciais que abastecem o litoral do Paraná (Parna Saint Hilaire 

Lange, 2013). 

 

Figura 68: Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange 

 

 
 

No PARNA Saint-Hilaire/Lange estão representadas diversas unidades tipológicas da Floresta 

Atlântica: Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa Montana e 

Floresta Ombrófila Densa Altomontana, além dos Refúgios Vegetacionais (Campos de 

Altitude) e da vegetação secundária encontrada principalmente em regiões de baixa altitude 

onde as alterações promovidas pelas atividades humanas foram mais frequentes. São 

encontradas diversas espécies ameaçadas de extinção tais como Palmito Jussara (Euterpe 

edulis), Canela-preta (Ocotea catharinensis), Canela-sassafrás (Ocotea odorifera), 

Guassatunga (Casearia paranaensis), Xaxim (Dicksonia sellowiana), Guamirim (Myrcia 

tenuivenosa), além de um grande número de epífitas, com destaque para bromélias e 

orquídeas. Entre os representantes da fauna, merece destaque o pequeno anfíbio 

Brachycephalus izecksohni, espécie de anuro que mede cerca de 1,2 centímetros e é endêmica 

da Serra da Prata (Parna Saint hilaire/lange, 2013). 

 

Também encontram refúgio no Parque Nacional: Jaguatirica (Leopardus pardalis), Lontra 

(Lontra longicaudis), Veado-Mateiro (Mazama sp), Jacutinga (Aburria jacutinga), Tucano-de-

bico-verde (Ramphastos dicolorus), Saíra sete-cores (Tangara seledon), entre outros (Parna 

Saint hilaire/lange, 2013). 
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9.8 Reserva Biológica Bom Jesus 

 

A Reserva Biológica Bom Jesus (ReBio) (Figura 70) foi criada recentemente, no decreto de 5 

de junho de 2012, com uma área total de 34.179 ha, nos Municípios de Antonina, 

Guaraqueçaba e Paranaguá. 

 

A Reserva abrange uma antiga fazenda do banco Bamerindus e está inserida na Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, uma Unidade de Conservação de 282 mil 

hectares que inclui áreas de proteção permanentes, de ocupação humana e de algumas 

atividades econômicas. A Reserva Biológica é uma área de conservação permanente e 

autoriza apenas entrada para pesquisas científicas e visitação orientada para a educação 

ambiental abordando os ecossistemas de Mata Atlântica, em especial as subformações da 

Floresta Ombrófila Densa e Formações Pioneiras; a fauna associada e a rede hidrográfica 

local (ICMBIO, 2013). 

 

Figura 69: Reserva Biológica Bom Jesus, delimitada na cor vermelha 
 

 
 

9.9 Áreas de Atenção à Conservação da Biodiversidade da Área de Influência 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2007), são Unidades de Conservação as áreas 

prioritárias para conservação, uso sustentável e compartilhamento dos benefícios da 

diversidade. Essas áreas foram reconhecidas pelo Decreto Federal N.º 5092 de 21 de maio de 

2004 e instituídas pela Portaria N.º 126 de 27 de maio de 2004 do Ministério do Meio 

Ambiente. Para a avaliação e identificação dessas áreas foram considerados os seguintes 

conjuntos de biomas: Amazônia; Cerrado e Pantanal; Caatinga; Mata Atlântica e Campos 

Sulinos; e Zona Costeira e Marinha. 
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O Município de Paranaguá é coberto pelo Bioma Mata Atlântica, que atualmente a cobertura 

vegetal nativa está reduzida a aproximadamente 27% de sua área original, incluindo os 

remanescentes de vegetação de campos naturais, restingas e manguezais. Cerca de 7% são 

remanescentes florestais bem conservados, e o restante se resume a vegetação em estágio 

inicial e médio de regeneração. 

 

Cerca de 120 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, distribuídas em mais de 

3.400 municípios, correspondendo a 62% da população brasileira, com base no Censo 

Populacional 2000 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000). A 

qualidade de vida de quase 70% da população brasileira depende da preservação dos 

remanescentes, os quais mantêm nascentes e fontes, regulando o fluxo dos mananciais d´água 

que abastecem as cidades e comunidades do interior, ajudam a regular o clima, a temperatura, 

a umidade, as chuvas, asseguram a fertilidade do solo e protegem escarpas e encostas de 

morros. 

 

O impacto da ocupação humana e o ritmo de destruição desse bioma acentuaram-se nas 

últimas três décadas, resultando em severas alterações desses ecossistemas, causadas pela alta 

fragmentação dos habitats e pela perda de biodiversidade. Com isso coloca a Mata Atlântica 

na triste posição de ser um dos conjuntos de ecossistemas mais ameaçados de extinção no 

mundo. A Mata Atlântica abriga uma complexa rede de bacias hidrográficas formadas por 

grandes rios como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o 

Paranapanema e o Ribeira de Iguape. Essa rede é importantíssima não só para o 

abastecimento humano, mas também para o desenvolvimento de atividades econômicas, como 

a agricultura, a pecuária, a indústria e todo o processo de urbanização do País (MMA, 2007). 

 

Na área de entorno do empreendimento existem 13 áreas prioritárias para a conservação, 

utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, todas pertencente ao 

Bioma Mata Atlântica. Destas, somente 3 encontram-se na área de influência do 

empreendimento, que estão apresentadas na Tabela 20. 
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Tabela 20: Áreas prioritárias para conservação 

 

Áreas Código Tipo 
Área 

total  (ha)  

ADA 

(KM) 

AID 

(%) 
AII (%)  

Pontal  do Paraná *  MaZc115 Nova 33.500 3,95 *** *** 

Baía de Paranaguá *  MaZc122 Nova 9.800 0,42 *** *** 

Baía de Antonina *  MaZc123 Nova 33.400 0,75 *** *** 

ESEC Ilha do Mel  MaZc608 Protegida  3.000 13,10 *** *** 

ESEC Guaraguaçu  MaZc599 Protegida  1.192 9,10 *** *** 

Parque Estadual da 

Ilha do Mel  
MaZc603 Protegida  396 22,07 *** *** 

Parque Nacional Saint  

Hilaire Lange  
MaZc597 Protegida  24.500 12,80 *** *** 

Parque Nacional do 

Superagui  
MaZc618 Protegida  34.000 21,30 *** *** 

Floresta Estadual do 

Palmito  
MaZc601 Protegida  530 5,62 *** *** 

APA de Guaraqueçaba  MaZc625 Protegida  242.700 5,76 *** *** 

APA de Guaratuba  MaZc595 Protegida  199.586 11,45 *** *** 

Terras Indígenas Ilha 

da Cotinga  
MaZc607 Protegida  1.700 2,41 *** *** 

Reserva Biológica 

Bom Jesus ** 
----  Protegida  34.179 4,61 *** *** 

Legend a:   

* Área d e in flu ência  do  empreendimento  

** Unid ade d e con servação  cr i ada recen temente ,  em 2012 ,  es tando  in se r ida  n a AP A d e 

Gu araqueçab a.  

*** Área extern a à  AID e  AII  

As Let ras  r epresen tam Có digo  con vencionado  p elo  Minis t ér io  do  Meio  Amb ien te  

 

9.9.1 Pontal do Paraná 

 

Pontal do Paraná tem uma área de 33.500 hectares e é formada pela Unidade Fitogeográfica 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas e formações pioneiras: marinha e fluvio-marinha. 

Limita-se com o Parque Municipal (município de Pontal do Sul), sítios arqueológicos, 

ambientes alagados com presença de espécies de interesse conservacionista (Bicudinho-do-

brejo – Stymphalorni sacutirostris), restingas e praias arenosas com diferentes graus de 

ocupação urbana.  
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As principais ameaças para conservação é a perda de habitat, introdução de espécies exóticas 

e invasoras, extrapolação do extrativismo dos recursos naturais, caça, pressão antrópica 

exercida através de moradias irregulares e esgoto despejado sem nenhum tratamento, 

implantação de sistemas portuários, poluição oriunda do porto. 

 

As ações prioritárias incluem a ampliação das UCs, criação de unidade de proteção integral, 

inventário ambiental, criação de mosaicos/corredores, fiscalização e educação ambiental. 

 

9.9.2 Baía de Paranaguá e Antonina 

 

Com 9.800 hectares e 33.400 hectares, respectivamente, são áreas de alimentação e berçário 

de espécies marinhas (boto, tartarugas, peixes), manguezais, marismas, parada de espécies de 

aves migratórias, aves e répteis ameaçados, fonte de nutrientes para áreas costeiras adjacentes, 

alimentação do boto-cinza (Sotalia fluviatilis), sítio histórico, recursos naturais explorados por 

comunidades locais, como caranguejo-uçá (Ucides cordatus), siri (Callinectes sapidus), ostra 

(Cassostrea brasiliana), bacucu, camarão branco (Penaeus schimitii), etc). 

 

O derramamento de petróleo e outros produtos químicos (fertilizantes), grande atividade 

portuária, dragagem, expansão urbana, ausência de saneamento, contaminação e entrada de 

espécies exóticas devido a despejo de água de lastro, pesca predatória (em conflito com a 

pesca artesanal), perda de habitat, pouca fiscalização, exploração predatória dos recursos 

naturais, são algumas problemas que tornam essas áreas alvo para a conservação. 

 

9.9.3 Terras Indígenas 

 

Segundo a Constituição Federal em seu Art. 231: § 1º - São terras racionalmente ocupadas 

pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários à seu bem-

estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. 

 

Na região do Empreendimento, encontra-se a Terra Indígena (TI) Ilha da Cotinga, com uma 

população de 165 habitantes, pertencentes à Tribo Guarani, com uma área de 1.700 hectares 

composta por Floresta Ombrófila Densa Submontana e Terras Baixas, com presença de 

manguezal, restinga, costão rochoso, marisma, área de criação e alimentação de espécies 

marinhas. 

 

9.10 Considerações sobre o Meio Biótico 

 

As espécies registradas para a flora e fauna na ADA, mostram o quanto a área é urbanizada, 

apresentando empresas ao redor e áreas residenciais. Em relação a fauna, as espécies de 

roedores registradas são um problema para todas as cidades, pois se adaptaram e reproduzem-



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

311 

 

se com grande frequência, sendo introduzida na época da colonização. As espécies 

identificadas na flora são espécies também tolerantes a urbanização ou foram introduzidas 

para consumo de frutas, além de plantas infestantes, que tem ciclo de vida curto, gerando 

grande produção de sementes e de crescimento rápido. A herpetofauna é mais sensível as 

mudanças antrópicas, sendo difícil registro de espécies em áreas urbanizadas. 

 

A avifauna e ictiofauna registrada está relacionada com as áreas de estuarina próxima ao 

empreendimento, dando condição para sobrevivência e perpetuação da espécie. Na avifauna, 

foram registradas garças que vivem em corpos d’água, ocorrendo nos manguezais próximos à 

área de empreendimento e espécies exóticas, como pardal e o pombo, que são muito comuns, 

estando correlacionado com o meio urbano. 

 

Os dados registrados foram realizados na estação do outono, sendo necessário, após o 

empreendimento iniciar suas atividades, desenvolver um levantamento para maior 

caracterização da fauna e flora, pois a sazonalidade é um importante fator para ocorrência das 

espécies, existindo espécies de aves, peixes e mamíferos que apresentam características 

migratórias. 
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10. MEIO ANTRÓPICO 

 
Introdução 

 
A definição do meio antrópico figura como fundamental para o presente relatório. Tal 

constatação é avalizada pelos caracteres humanos, os quais serão citados e comentados a 

partir dos dados gerais e específicos do município de Paranaguá, juntamente com as 

legislações acerca das delimitações urbanas e com os atributos referentes às regiões afetadas e 

influenciadas pela implantação do empreendimento. 

 

10.1 Município de Paranaguá – Histórico 

 
Para uma pretensa caracterização histórica do município de Paranaguá, a primeira e 

fundamental iniciativa de pesquisa reside em pontuar as informações mais relevantes para a 

mesma considerando os atributos natos do presente estudo. Assim, o verbete histórico da 

página da biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi adotado 

como principal referência e apresenta o seguinte texto: 

 

O topônimo Paranaguá deriva dos vocábulos indígenas Paraná = grande rio e goá = redondo, 

evidente alusão à baía que embeleza e enriquece o Município. As terras em que ele se 

localiza, por ocasião da primeira divisão administrativa do Brasil, pertenciam a Pero Lopes de 

Souza, Donatário da Capitania de Santo Amaro. 

 

A colonização originou-se da imigração de habitantes de São Vicente e de Cananéia que, 

entre 1550 e 1560, se estabeleceram na ilha da Cotinga, receosos de ataques por parte dos 

índios carijós, que dominavam o continente. Formou-se um arraial, progressivamente 

desmembrado no período 1575-80, pelo estabelecimento da população em terra firme, às 

margens do então rio Tagaré ou Taquaré, atual Itiberê. Em 1578, construiu-se a primeira 

igreja, sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário (há quem afirme datar de 1560-65 essa 

construção). 

 

A primeira leva de colonizadores sucederam-se outras, que se estenderam por todo o 

recôncavo, após terem entrado em contato pacífico com os silvícolas. A descoberta de minas 

de ouro na serra Negra contribuiu para o aumento da população, admitindo-se mesmo que 

dessas minas tenham saído, em 1580, as primeiras amostras de ouro brasileiro para a Corte 

Portuguesa. 

 

Embora seja esta a versão corrente, há quem deduza ter sido povoada essa parte do território 

brasileiro em época anterior ao Descobrimento, com base na afirmativa do historiador 

Roberto Southey referente ao naufrágio de Hans Staden. Segundo ele, Staden teria encontrado 

portugueses e castelhanos residindo e cultivando terras na costa de Superagui, em 1548 (ou 

em 1549, segundo outros). 
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Quando da concessão de sesmarias, uma delas coube a Diogo Unhate, que a requereu em 

1614, como recompensa por sua atuação, 29 anos antes, no combate aos carijós. Essa 

sesmaria ficava no Superagui. 

 

O afluxo de habitantes das vilas do Norte, atraídos pela mineração, atingiu seu máximo em 

1640, quando chegou o bandeirante Gabriel de Lara, investido do governo militar do 

povoado. 

 

Tinha ele a atribuição de defender o território que, para a Metrópole, constituía posição de 

suma importância política e estratégica, pois se tratava de firmar o domínio português, 

contestado pela Espanha. Em 1646, antecipando-se as ordens da Metrópole, erigiu o 

pelourinho - símbolo da autoridade e da justiça D'E1 Rei. Dois anos depois, a povoação 

tornava-se vila. As eleições que então se verificaram foram as primeiras em todo o território 

que atualmente compreende o Estado do Paraná. A vila recém-instalada tornou-se, no período 

colonial, ponto de irradiação de povoamento e de organização de bandeiras. 

 

Segundo outros historiadores, desde 1640, o Governador Duarte Correia Vasqueanes, havia 

ordenado, do Rio de Janeiro, a ereção do pelourinho em Paranaguá, o que fora feito a 6 de 

janeiro, e assim reconhecida a necessidade de organização da justiça e da administração 

pública no arraial, até então sob a chefia discricionária dos prepostos reais junto ao serviço 

das minas auríferas. 

 

Uma Ata de vereança de 1654, em que figuram as assinaturas de Domingos Peneda e de João 

Gonçalves Peneda, e a existência de uma propriedade no Imbocuí, conhecida como Sítio dos 

Peneda, confirma a tradição de estar Domingos Peneda vinculado à fundação de Paranaguá. 

Sobre o fato, há referência no códice n° 13.981, documento inglês do século XVII, atualmente 

integrando o acervo do Museu Britânico. 

 

Em 1711, a Coroa Portuguesa comprou dos herdeiros do donatário Pero Lopes de Souza as 

terras que lhe pertenciam, criando a Capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, 

que teve período de grande evidência na época. 

 

O progresso de Paranaguá deve-se, em parte, ao elemento estrangeiro: da corrente imigratória 

alemã vinda em 1829 para o Rio Negro, alguns colonizadores estabeleceram-se no litoral; 

entre os anos de 1871 e 1872, uma grande leva de italianos localizou-se nas terras junto à 

serra da Prata, dando origem a várias colônias, entre as quais estava o atual distrito de 

Alexandra, em 1896, várias famílias polonesas foram localizadas na colônia Santa Cruz. 

 

No movimento de que resultou a Proclamação da República, o Município se destacou por 

intensa propaganda, principalmente através de seu Clube Republicano, fundado em 1887, 

congregando os principais adeptos do novo regime, entre eles Nestor Vitor, mais tarde um dos 

principais críticos do movimento simbolista brasileiro. 
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Já no período republicano (1902), inaugurou-se a iluminação elétrica pública; em 1908, 

instalou-se o serviço de telefones e, seis anos depois, o de abastecimento de água e a rede de 

esgotos. 

 

Em 1934, construíram-se as docas do porto de D. Pedro II, com 450 metros de cais acostável, 

passando Paranaguá a figurar entre os principais portos brasileiros. 

 

Formação Administrativa 

 

A criação do Distrito data de 1647 e a do Município de 29 de julho de 1648. Em cumprimento 

à Lei nº 5, da Província de São Paulo, de 5 de fevereiro de 1842, concederam-se foros de 

cidade à sede do Município de Paranaguá, que por ocasião da Divisão Administrativa de 1911 

do Recenseamento Geral de 1920 e da Divisão Administrativa de 1933, possuía um único 

distrito. 

 

No período dos anos de 1936 a de 1937, Paranaguá estava constituído de 2 distritos: 

Paranaguá e Rio das Pedras. Este último em março de 1938, teve o topônimo mudado para 

Alexandra. 

 

Por efeito do Decreto-lei estadual n° 7.573, de 20 de outubro de 1938, Paranaguá adquiriu os 

distritos de Guaraqueçaba, Guaratuba e Ararapira, passando a figurar com 5 distritos até 1947, 

quando a Lei n° 2, de 10 de outubro, desanexou aqueles três distritos, para a formação de 

novos municípios. 

 

Por força da Lei n° 790, de 14 de novembro de 1951, passou a constituir-se dos distritos de 

Paranaguá, Alexandra e Matinhos (este formado com parte do território do distrito-sede). 

 

Com a elevação de Matinhos a município (Lei Estadual n° 5, de 12 de junho de 1967), voltou 

a ter apenas 2 distritos: Paranaguá e Alexandra
4
. 

 

Em 1935 Paranaguá ganhou o porto Dom Pedro II, que mudou o perfil econômico da região, 

sendo considerado o segundo maior em volume de exportações e o primeiro da América 

Latina em movimentação de grãos. Na atualidade, as atividades portuárias fundamentam o 

potencial econômico do município. 

 

Na sequência destacaremos os indicadores econômicos e sociais do município de Paranaguá, 

para na sequência apresentarmos as informações referentes à Área de Influência Indireta 

(AII), à Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA) do 

empreendimento em questão. 
                                                           
4
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/paranagua.pdf; Acesso em 29/06/20013. 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/paranagua.pdf
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10.2 Socioeconômico 

 

O Município de Paranaguá está localizado de forma bastante estratégica visto seu acesso 

terrestre, marítimo e aéreo. Em sua territorialidade tem influência e faz influência sobre os 

Municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Pontal do Paraná, compondo assim o 

Litoral Paranaense. 

 

Este Volume tem o objetivo de apresentar e/ou traçar o Perfil Socioeconômico do Município 

de Paranaguá. Foram consultadas e incorporadas informações e dados de âmbito público, em 

especial o IPARDES, IBGE MET/RAIS, OCDE - Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, Associação Comercial de Paranaguá, Prefeitura de Paranaguá, 

PNDU, IPEA, FJP e INEP. 

 

A cadeia Produtiva e de Serviços do Município de Paranaguá é bastante pujante, tal afirmação 

garante seu perfil atrelado ao 2º e 3º Setor, ou seja, Setor Portuário. O complexo que 

determina Associação dos Portos de Antonina e Paranaguá são os destaques nacionais e 

regionais em função das grandes exportações de grãos da América Latina. O Porto de 

Paranaguá movimenta um volume em torno de 37,6 milhões de toneladas em carga 

anualmente através de navios de todo o mundo, os quais 25,1 (milhões) de toneladas de granel 

sólido, 8,5 milhões de toneladas de carga geral e 3,8 milhões de toneladas de granel líquido – 

segundo informações da Prefeitura de Paranaguá e Associação Comercial de Paranaguá. 
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Mapa 28: Localização do Município de Paranaguá-PR 
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Paranaguá sempre teve a seu favor o mar e, por conseguinte, as Atividades Portuárias como 

sua grande aliada – Ano de 2008, 4° PIB no Estado. Assim, a Cidade sempre fez parte dos 

“Grandes Ciclos Econômicos as quais pertenceram o Estado do Paraná” como: café, soja, 

erva-mate e madeira. A Tabela 21 lista os principais municípios paranaenses e suas 

participações no Produto Interno Bruto do Estado. 

 

Tabela 21: Produto Interno Bruto dos principais municípios paranaenses 
 

MUNICÍPIO PIB (R$) PARTICIPAÇÃO (%) 

Curitiba 43319254 24,2 

Araucária 11001673 6,1 

São José dos Pinhais 10398355 5,8 

Londrina 8033461 4,5 

Paranaguá 7107175 4 

Maringá 6150569 3,4 

Foz do Iguaçu 6010671 3,4 

Ponta Grossa 5020449 2,8 

Cascavel 4438700 2,5 

Pinhais 2447206 1,4 

Outros Municípios 75342703 42 

Paraná 179270215 100 

Fonte: IBGE, IPARDES 

 

Como a Economia está embasada, principalmente, nas Atividades Portuárias, constantemente 

existe fluxo migratório significativo entre a Cidade e a Região. Por outro lado, o 

Planejamento Urbano vem sendo atingido de forma significativa. Planejamento Urbano 

atrelado a crescimento ambientalmente sustentável tem sido a tônica central das discussões a 

que Municípios perseguem para garantir qualidade de vida e equidade aos cidadãos 

referenciados nessas condições comuns. Assim, a Cidade de Paranaguá como todo grande 

Município de importância econômica tem, dentro de sua identidade, a necessidade de 
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implantar ícones estruturais que suportem a demanda crescente visto a vertiginosa expansão a 

qual imputa dentro de suas fronteiras. 

 

Segundo dados da Prefeitura de Paranaguá, em meados da década de 70, a Cidade estava 

setorizada sob a seguinte ótica: Centro Histórico, Centro Comercial e Área Residencial. Essa 

configuração foi se modificando a cada ciclo econômico. 

 

Marco que reflete tal modificação da paisagem urbana foi da construção dos “Famosos 

Armazéns”, que persistem até hoje, com o intuito de abrir além do café, a soja e o trigo. De 

forma escalonada com o fortalecimento do ganho da soja, obteve o Porto de Paranaguá o 

reconhecimento como maior exportador. 

 

Com a premente necessidade de expandir e/ou remodelar suas operações, em meados da 

década de 90, houve substituição da mão de obra pela mecanização. Fato esse recorrente, 

desde a Revolução Industrial, causando impactos ao município, como desemprego, 

crescimento do setor informal, ocupação do espaço público e preservado por leis, entre outros. 

 

Nestes termos, a globalização das intenções e a demanda por infraestrutura (modais 

diferenciados) obrigam a busca por novas tecnologias e processos mais modernos no porto de 

Paranaguá. Fato recente, contudo já induzia na Década em questão, é recentíssima Medida 

Provisória (MP) 595 – Modernização dos Portos, ou melhor, Porto competitivo diante a 

concorrência no mercado internacional. 

 

Reflexo esse foi também a expansão na área urbana, sofrendo com as ocupações irregulares 

de áreas de proteção permanentes como os manguezais das margens dos rios Emboguaçu e 

Itiberê. 

 

A Cadeia Produtiva no Município de Paranaguá, segundo o IPARDES, se concentra nos 

setores do comércio de mercadorias e na prestação de serviços, os quais compõem quase 70% 

do PIB. Os outros 30% estão relacionados com atividades portuárias. 

 

Foi constatado pelo IPARDES, IBGE e Grandes Agências que, para redução da desigualdade 

versus crescimento urbano do município, a alternativa viável é o incentivo às atividades 

ligadas às operações portuárias. 

 

A atividade econômica formal de Paranaguá, em 2005, era desenvolvida por 2.275 

estabelecimentos, com a grande maioria concentrada na prestação de serviços (49,6%) e no 

comércio de mercadorias (41,2%). Entende-se por Prestação de Serviços: transporte 

rodoviário de cargas, atividades auxiliares dos transportes rodoviários e organização do 

transporte de cargas. Entende-se por Comércio de Mercadorias: atividades de comércio 

varejista de mercadorias em geral (padarias, farmácias, vestuário e materiais de construção). 
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No contexto Industrial Paranaguá concentra-se sob os seguintes pilares: Industrialização de 

produtos químicos, bem como beneficiamento e processamento de grãos (Exportação), além 

de processamento de produtos agrícolas. 

 

Com base nos dados da RAIS, concernentes à distribuição do número de estabelecimentos e o 

volume de empregos gerados pelas indústrias de transformação no Município, dos 2.810 

empregos gerados, pouco mais da metade (54,1%) incluem-se nos grupos industriais de média 

e alta intensidade tecnológica, com destaque para as indústrias vinculadas às atividades de 

fabricação de produtos químicos, especificamente de fertilizantes (1,5 mil empregos). Um 

percentual de 10,2% do emprego gerado no Paraná foi gerado pelas indústrias de produtos 

químicos instaladas em Paranaguá. As indústrias de transformação de baixa intensidade 

tecnológica são o segundo maior grupo gerador de emprego, com 32% - indústrias de 

produção de alimentos, bebidas e tabaco. 

 

O terceiro maior grupo, com um percentual de 13,3%, é referente a indústrias de 

transformação de média baixa intensidade tecnológica que se divide em vários segmentos. 

 

O grupo de alta intensidade tecnológica foi inexpressivo na geração desempregos. Das 126 

indústrias de transformação 46% inclui-se nos grupos industriais de baixa intensidade 

tecnológica, onde são encontradas indústrias de alimentos, bebidas e tabaco, madeiras e seus 

produtos, papel e celulose, produtos manufaturados e reciclados e de têxteis, couros e 

calçados. 

 

O segundo maior grupo é de transformação de média alta intensidade tecnológica (27,0%), 

onde se sobressaem as indústrias de fertilizantes. Com um percentual semelhante (26,2%), o 

terceiro grupo, caracteriza-se pelas indústrias de transformação de média baixa intensidade 

tecnológica, com ênfase nas indústrias de produtos metálicos (artefatos de funilaria, de 

esquadrias de metal e de estruturas metálicas). 

 

As indústrias de baixa e média-baixa intensidade tecnológica são compostas por empresas que 

empregam até nove empregados e/ou não possuíam empregados - empresas de pequeno porte 

e frágeis em relação ao mercado que atuam. 

 

A produção industrial de Paranaguá é comercializada no próprio município, com exceção dos 

fertilizantes e de preparação de margarina e outras gorduras e óleos vegetais, cujos principais 

mercados estão territorialmente fora, ou seja, utilizando o Porto de Paranaguá. 

 

A Tabela 22 demonstra a quantidade de postos de trabalho na indústria no Município de 

Paranaguá, subdividida no grau de tecnologia da indústria. 
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Tabela 22: Postos de trabalho na indústria de transformação / Grupos e subgrupos de 

intensidade tecnológica – Paranaguá – 2005 

 

Fonte: MTE/RAIS, 2005 

 

10.2.1 Receitas Públicas 

 

Receita é a entrada monetária que ocorre em uma Entidade (Contabilidade) ou patrimônio 

(Economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. Nas 

empresas privadas a Receita corresponde normalmente ao produto de venda de bens ou 

serviços (chamado no Brasil de faturamento). Classificam-se em operacionais e não 

operacionais. 

 

 

 

Grupo Código Descrição Total %

11 Aeronáutica e aeroespacial 0 0

12 Farmacêutica 0 0

13 Material de escritório e informática 4 0,1

14 Equipamentos de rádio, TV e comunicação 0 0

15 Instrumentos médicos de ótica e precisão 0 0

Subtotal 4 0,1

21 Máquinas e equipamentos elétricos n.e. 18 0,6

22 Veículos automot., reboques e semi-reb. 0 0

23 Produtos químicos, exclusive farmacêuticos 1471 52,3

24 Equip. para ferrovia e mat. De transporte n.e. 0 0

25 Máquinas e equipamentos mecânicos n.e. 30 1,1

Subtotal 1519 54,1

31 Construção e reparação naval 18 0,6

32 Borracha e produtos plásticos 152 5,4

33 Carvão, prod. do petróleo ref. e comb. nucl. 51 1,8

34 Outros produtos minerais não metálicos 20 0,7

35 Produtos metálicos 133 4,7

Subtotal 374 13,3

41 Produtos manufat. N.e. e bens reciclados 19 0,7

42 Madeiras e seus produtos, papel e celulose 55 2

43 Alimentos, bebidas e tabaco 832 29,6

44 Têxteis, couro e calçados 7 0,2

Subtotal 913 32,5

Total 2810 100

Alta 

Tecnologia

Média-Alta 

Tecnologia

Média-Baixa 

Tecnologia

Baixa 

Tecnologia

Subgrupos
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Receitas Operacionais são as provenientes do objeto de exploração da empresa, e classificam-

se em: 

 

- Receita da Atividade Técnica ou Principal, que diz respeito à atividade principal da empresa 

como venda de produtos, mercadorias ou serviços. 

 

- Receita Acessória ou Complementar, que normalmente decorre da receita da atividade 

principal e representa rendimentos complementares. No Brasil denomina-se contabilmente 

esse grupo de Receitas de "Outras Receitas Operacionais", que devem ser compostos 

basicamente de Receitas Financeiras (juros, aluguéis e rendimentos). 

 

- Receita Não-Operacional são ingressos provenientes de transações (atípicas ou 

extraordinárias) não incluídas nas atividades principais ou acessórias da empresa. 

 

Na administração pública brasileira, as receitas se dividem em receitas correntes e de capital, 

receitas orçamentárias e extra orçamentárias. 

 

Receitas orçamentárias são aquelas que são incluídas na Lei (anual) orçamentária do 

exercício. Todavia, as receitas orçamentárias são consideradas realizadas quando arrecadadas 

(regime de caixa), se diferenciando nesse ponto das receitas realizadas nas empresas privadas. 

 

Receitas do Exercício são aquelas ganhas (geradas, realizadas) nesse período, não importando 

se tenham sido recebidas ou não. Receitas a Receber são aquelas ganhas dentro do período 

contábil, mas ainda não recebidas. Receitas Diferidas representam recebimentos adiantados 

que vão gerar um passivo para uma prestação de serviço futuro, ou a entrega posterior de 

bens. 

 

Nesse contexto é possível analisar a utilização dos recursos públicos enviados pela União e 

autonomia do município na organização econômica. As receitas do município demonstram 

que, para o tamanho de Paranaguá, o valor da receita por habitante é favorável, ou seja, 

municípios com a mesma categoria apresentam receitas menores.  

 

Quanto mais alto a receita por habitante maior a possibilidade de garantia de melhores 

condições de vida para a população. Na Tabela 23 é possível identificar a evolução da receita 

total per capita inclusive com aumento real. 
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Tabela 23: Evolução da Receita no Município de Paranaguá – 2007/2010 
 

RECEITAS 2007 2008 2009 2010 

Receitas Municipais 158.432.750,76 112.206.925,04 174.109.295,52 189.382.619,77 

 
Receitas Correntes 

Municipais 
170.019.009,66 122.747.825,60 179.077.125,32 204.150.663,72 

Receitas de Capital 

Municipais 
370.903,49 1.530.425,47 252.990,38 99.273,57 

Deduções da Receita 

Corrente 
11.957.162,39 12.071.326,03 5.220.820,18 14.867.317,52 

Receita de Contribuições 4.575.273,45 4.337.148,36 5.498.310,90 4.813.411,69 

Receita de Serviços - 418.926,81 446.884,33 410.785,17 

Receita Patrimonial 1.141.833,71 1.399.985,35 1.122.082,80 1.047.596,55 

Receita Tributária 46.210.556,71 41.533.282,65 60.040.550,97 68.134.863,76 

Receitas de Transferências 

Correntes 
103.788.319,59 66.161.993,19 103.620.869,72 118.425.558,77 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá 

 

Entre 2010 e 2011, as referidas receitas são detalhadas pelo poder executivo local conforme 

demonstrado nas Tabelas 24 a 33. 

 

Tabela 24: Receitas municipais segundo as categorias (2011) 
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Tabela 25: Receitas correntes segundo categorias (2011) 
 

 

Tabela 26: Receitas tributárias municipais segundo categorias (2011) 
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Tabela 27: Transferências correntes municipais segundo a origem das transferências (2011) 

 

 

Tabela 28: Deduções da receita corrente – FUNDEB (2011) 
 

 

Tabela 29: Receitas de capital municipais segundo as categorias (2011) 
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Tabela 30: Despesas municipais segundo as categorias (2011) 
 

 

Tabela 31: Despesas de capital municipais segundo as categorias (2011) 
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Tabela 32: Despesas municipais por função (2011) 
 

 

Tabela 33: Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – 2011 
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10.2.2 Perfil Geral do Município 

 

O Município de Paranaguá pode ser considerado como Ente estritamente urbano, apesar das 

várias facetas ligadas a área ambiental (Unidades de Conservação e Bioma Marítimo). Nesse 

contexto urbano, apesar de ter como mola mestra a Atividade Portuária, expõe atividades, que 

se destacam pela Região, ligadas ao comércio, reparação de veículos automotivos, a 

construção civil e a indústria de transformação. 

 

A agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca representam pouco mais de 

1.465 pessoas, igualmente, é o transporte, a armazenagem e a comunicação, que acomodam 

cerca de 7.050 pessoas. A Tabela 34 demonstra a quantidade de pessoas empregadas em 

maiores detalhes. 

 

Tabela 34: Pessoas empregadas segundo atividades econômicas 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS Nº PESSOAS 

Agricultura, pecuária, silvicultura. Exploração florestal e pesca 1.465 

Indústria extrativa, distribuição de eletricidade, gás e água 327 

Indústria de transformação 3.885 

Construção 3.924 

Comércio, reparação de veículos automotivos, objetos pessoais e domésticos 9.620 

Alojamento e Alimentação 2.327 

Transporte, armazenagem e comunicação 7.050 

Intermediações financeiras, atividades imobiliárias, aluguéis, serviços prestados às 

empresas 

2.917 

Administração pública, defesa e seguridade social 2.454 

Educação 2.491 

Saúde e Serviços Sociais 1.157 

Outros serviços coletivos e pessoais 3.227 

Serviços Domésticos 3.408 

Atividades mal Definidas 806 

Total 45.058 

Fonte: Caderno estatístico do IPARDES, 2011 
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Abaixo estão relacionadas as Principais Organizações representativas, de alguma forma, em 

relação à Sociedade Organizada e/ou 3º Setor no Município de Paranaguá. 

 

Conselhos Municipais: 

 

- Conselho Municipal da Juventude; 

- Conselho Municipal da Mulher; 

- Conselho Municipal de Assistência Social; 

- Conselho Municipal de Cultura; 

- Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA); 

- Conselho de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Paranaguá – 

CONDEPH; 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Conselho Municipal de Saúde; 

- Conselho Municipal de Transporte Coletivo; 

- Conselho Municipal de Turismo; 

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

- Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; e 

- Conselho Tutelar. 

 

Segundo a Seção II do art. 49º da Lei Complementar Municipal nº 107, de 04 de dezembro de 

2009 constam como sendo os Conselhos Municipais e suas respectivas atribuições e 

vinculações legais de Paranaguá: 

 

I - Prefeito Municipal: a) Conselho Municipal de Honrarias e Méritos;  

 

II - Secretaria Municipal da Ação Social: a) Conselho Municipal da Mulher; b) Conselho 

Municipal de Direitos Humanos; c) Conselho Municipal de Controle Social e da Bolsa 

Família; d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e) Conselho 

Municipal de Assistência Social; f) Conselho Municipal da Juventude; g) Conselho Municipal 

dos Direitos dos Idosos; h) Conselho Tutelar; i) Comissão Municipal do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil.  

 

III - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: a) JARI – Junta Administrativa de Recursos; 

b) Conselho Municipal de Trânsito.  

 

IV – Secretaria Municipal de Meio Ambiente: a) Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

 

V - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral: a) Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional - CAE; b) Conselho Municipal de Educação; c) Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.  
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VI - Secretaria Municipal de Saúde: a) Conselho Municipal de Saúde.  

 

VII – Secretaria Municipal de Defesa Social: a) Coordenadoria Municipal de Defesa Social; 

b) Conselho Municipal de Defesa Social.  

 

VIII - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego: a) Conselho Municipal do Trabalho.  

 

IX - Secretaria Municipal de Fazenda: 

a) Conselho Municipal de Contribuintes.  

 

X - EMDEHPAR: a) Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento Social e Econômico; 

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.  

 

XI - FUMCUL: a) Conselho Deliberativo; b) Conselho Fiscal; c) Conselho Municipal de 

Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico.  

 

XII - FUMTUR: a) Conselho Deliberativo; b) Conselho Fiscal. 

 

Sindicatos: 

 

- SINDESTIVA – Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e de Pontal Sindicato dos Vigias 

Portuários de Paranaguá; 

- Sindicato dos Conferentes de Cargas e Descargas dos Portos; e Sindicato dos Consertadores 

de Cargas e Descargas dos Portos de Antonina e Paranaguá. 

 

Associações de moradores: 

 

- Associação de Moradores do Parque São João I; 

- Associação de Moradores do Parque São João II; 

- Associação de Moradores da Vila Paranaguá; 

- Associação de Moradores do Jardim Jacarandá; 

- Associação de Moradores da Vila Divinéia; 

- Associação de Moradores do Jardim Ouro Fino; 

- Associação de Moradores do Jardim Araçá; 

- Associação de Moradores do Jardim Iguaçu; 

- Associação de Moradores do Jardim Figueira; 

- Associação de Moradores do Jardim Guaraituba; 

- Associação de Moradores do Vale do Sol; 

- Associação de Moradores do Jardim Bela Vista; 

- Associação de Moradores do Jardim Eldorado; 

- Associação de Moradores do Jardim Samambaia; 

- Associação de Moradores da Vila do Povo; 
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- Associação de Moradores do Bairro Itibere (Val); 

- Associação de Moradores do Bairro Labra; 

- Associação de Moradores do Conjunto Bertioga; 

- Associação de Moradores da Vila Santa Cecilia; 

- Associação de Moradores do Jardim Santos Dumont; 

- Associação de Moradores do Bairro Costeira; 

- Associação de Moradores da Vila Marinho; 

- Associação de Moradores da Ponta do Caju; 

- Associação de Moradores da Vila São Vicente; 

- Associação de Moradores do Bairro Beira Rio; 

- Associação de Moradores do Bairro Campo Grande; 

- Associação de Moradores da Serraria do Rocha; 

- Associação de Moradores do Jardim Guadalupe; 

- Associação de Moradores do Bairro do Rocio; 

- Associação de Moradores da Vila Garcia; 

- Associação de Moradores do Parque Agari; 

- Associação de Moradores da Ilha da Cotinga; 

- Associação de Moradores da Com. Da Ilha do Mel; 

- Associação de Moradores da Ilha do Mel; 

- Associação de Moradores da Ilha de Europinha; 

- Associação de Moradores das Moradias Porto Seguro; 

- Associação de Moradores da Vila Guarani; 

- Associação de Moradores da Vila Cruzeiro; 

- Associação de Moradores da Estradinha; 

- Associação de Moradores do Porto dos Padres; 

- Associação de Moradores da Vila Primavera; 

- Associação de Moradores da Com. Ilha do Amparo; 

- Associação de Moradores da Com. Ilha de Eufrasina; 

- Associação de Moradores da Com. de Piaçaguera; 

- Associação de Moradores da Com. do Ribeirão; 

- Associação de Moradores da Ilha dos Valadares; 

- Associação de Moradores do Conj. Nilson Neves; 

- Associação de Moradores do Jardim América; 

- Associação de Moradores do Jardim Paraná; 

- Associação de Moradores da Vila Alboit; 

- Associação de Moradores do Conj. Cominese; 

- Associação de Moradores do Jardim Esperança; 

- Associação de Moradores do Padre Jackson; 

- Associação de Moradores do Distrito de Alexandra; 

- Associação de Moradores da Vila Paraíso; 

- Associação de Moradores da Vila da Madeira; 

- Associação de Moradores da Com. da Ilha de São Miguel; 
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- Associação de Moradores do Bairro Bockamamm; 

- Associação de Moradores da Vila dos Comerciários; 

- Associação de Moradores da Vila Padre Jackson; e 

- Associação Comunitária de Moradores de Prainha Ponta de Ubá. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá 

 

Em termos Ambientais a área onde será instalado o Complexo Logístico Intermodal já está 

totalmente antropizada. Não haverá impactos de qualquer ordem a qual impute condições 

adversas a População Local, ao meio urbano, outrossim, as Áreas de Influência Direta e 

Indireta. 

 

10.2.2.1 Saúde 

 

O Programa Saúde da Família foi inaugurado em Paranaguá no ano de 2005 e percebe-se que 

a cada ano mais investimentos são postados pelo Governo Federal e Estadual. Basicamente 

observa evitar a procura nas unidades de urgência e emergência, garantindo para as famílias 

cadastradas assistência em casa. Em 2011, o número de equipes atuando no município de 

Paranaguá cobria 55% de toda população, a qual gera em torno de 74 mil pessoas. 

 

Conforme anuncia a Municipalidade desde a implantação do programa, a taxa de mortalidade 

infantil vem tendo queda acentuada. O Censo de 2000 contabilizou 2.860 bebês nascidos 

vivos, sendo o número de óbitos de bebês, com idade entre 0 e 06 dias, em 51. Já na contagem 

do Censo de 2010, nasceram 2.268 bebês vivos e morreram 15 na mesma faixa etária 

anteriormente citada. Para bebês com tempo de vida de 7 e 27 dias, foram 6 e 4 óbitos, 

respectivamente. 13 bebês, com a faixa de idade entre 28 e 364 dias, morreram no ano de 

2000. No ano de 2010 este número caiu para 8. Com relação ao total de mortes, houve uma 

queda de 70 (ano 2000) para 8 (ano 2010). A Tabela 35 lista as Unidades Públicas de Saúde. 
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Tabela 35: Localização das Unidades Pública de Saúde 

----------------------------- --------------------------------------------------------------------  

UNIDADES DE SAÚDE      BAIRRO 

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

Centro Municipal de Especialidades (CME)     Centro 

Gabriel de Lara        Centro 

Unidade de Saúde 24H Balduína Andrade Lobo – Dona Baduca  Estradinha 

Unidade de Saúde Dr. Helvécio Chaves da Rocha (Banguzinho)  Bockman 

Unidade de Saúde Rodrigo Gomes (Valadares – PSF)   Valadares 

Unidade de Saúde Bruno Balboni (Vila Alboit – PSF)   Vila Alboit 

Unidade de Saúde Evanil Rodrigues (Jardim Araçá – PSF)   Jardim Araçá 

Unidade de Saúde Dr. Simão Aisenman (Vila Guarani – PSF)   Vila Guarani 

Unidade de Saúde 24H Domingos Lopes do Rosário – Serraria do Rocha (PSF) Serraria do Rocha 

Unidade de Saúde Luiz Carlos Gomes – Vila do Povo (PSF)   Vila do Povo 

Unidade de Saúde Guilhermina Mazzali Gaída – Jardim Iguaçu (PSF)  Jardim Iguaçu 

Unidade de Saúde Aline Marinho Zacharias – Vila Garcia   Vila Garcia 

Unidade de Saúde Argemiro de Félix (Santos Dumont)   Santos Dumont 

Unidade de Saúde Sueli Dutra Alves     Conj. Nilson Neves 

Unidade de Saúde 24H Segismundo Gonçalves (Divinéia)   Parque São João 

Unidade de Saúde Dr. Elias Borges Neto (Alexandra – PSF)   Alexandra 

Unidade de Saúde Santo Escomação – Maria Luiza    Colônia Maria Luiza 

Unidade de Saúde Antonio Alves Ferreira – São Miguel   Ilha de São Miguel 

Unidade de Saúde São Miguel Gonçalves – Amparo    Ilha do Amparo 

Unidade de Saúde Flora Neves da Graça (Nova Brasília)   Ilha do Mel (Nova Brasília) 

Unidade de Saúde Ana Neves (Encantadas)     Ilha do Mel (Encantadas) 

Centro Municipal de Diagnóstico – João Paulo II    Vila Divinéia 

Centro Odontológico Christiane Rabello Silveira    Padre Jackson 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: Prefeitura de Paranaguá 
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Tabela 36: Óbitos (CID 10) segundo tipos de doenças em menores de 1 ano e total – 

Informações referentes ao ano de 2010 
 

 

 

Tabela 37: Coeficiente de Mortalidade - Informações referentes ao ano de 2010 
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10.2.2.2 Educação 

 

Conforme norteia a Lei Orgânica no Município de Paranaguá, imputa ao Ente Público: 

 

Art. 1º - O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, é unidade 

territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa nos termos 

assegurados pela Lei Orgânica. 

 

Art 7° - Compete ao Município: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive mudança da Sede do Município; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação pré-escolar e ensino fundamental; 

X - promover a cultura e a recreação; 

XIV - realizar programa de apoio às práticas desportivas; 

XV - realizar programas de alfabetização; 

 

SEÇÃO II 

DA POLÍTICA EDUCACIONAL, CULTURAL E DESPORTIVA 

 

Art. 152 - 0 ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. 

 

Art. 153 - O Município manterá: 

 

I - ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso na idade 

própria; 

II - na rede de ensino, o oferecimento de programa pré-escolar gratuito para as crianças de 5 

e 6 anos; 

III - a pré-escola atuará como centro de apoio à alimentação da criança e à assistência à 

saúde, condições essenciais para otimizar a atividade pedagógica; 

IV - diferenciado programa de investimentos à educação à todas as crianças de 1a a 4a série 

e ampliação do atendimento dos alunos de 5a a 8a série; 

V - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências físicas e mentais; 

VI - atendimento em creche e pré-escola às crianças de O (zero) a 6 (seis) anos de idade; 

VII - além do ensino supletivo, o ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas 

suplementares de fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 
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Parágrafo Único - O Município implantará progressivamente o sistema de escolas em tempo 

integral (Acrescentado pela Emenda a Lei Orgânica do Município nº 10 de 05 de agosto de 

2005). 

Art. 154 - Sem prejuízo do ensino fundamental, o Município poderá atuar no ensino médio 

profissionalizante. 

 

Art. 155 - O Município poderá destinar recursos para as instituições de ensino, sem fins 

lucrativos. 

 

Art. 156 - REVOGADO. (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica do Município nº 6 de 24 de 

junho de 1999) 

 

Art. 157 - O Município promoverá, anualmente, o recenseamento da população escolar e fará 

a chamada dos educandos. 

 

Art. 158 - O Município zelará, por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do 

educando na escola. 

 

Art. 159 - 0 calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridade 

climáticas e às condições sociais e econômicas dos alunos. 

 

Art. 160 - Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e 

valorizarão sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 

 

Art. 161 - O Município não manterá escolas de segundo grau até que estejam atendidas todas 

as crianças de idade até 14 (quatorze) anos, bem como não manterá nem subvencionará 

estabelecimento de ensino superior. 

 

Art. 162 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) 

da receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

 

Art. 163 - Cabe ao Município: 

 

I - Atendimento educacional especializado aos deficientes, preferencialmente, na rede regular 

de ensino, garantindo-se-lhes recursos humanos capacitados, materiais e equipamentos 

adequados e vaga na escola mais próxima à sua residência; 

II - Apoio às instituições especializadas - oficiais ou não -sem fins lucrativos, já reconhecidas 

de utilidade pública para o atendimento do deficiente; 

III - A cessão de servidores com especialização para atendimento das instituições públicas, 

filantrópicas, confessionais e comunitárias de assistência ao menor e aos excepcionais sem 

fins lucrativos, garantidas todas as vantagens legais inerentes ao cargo; 
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IV - Promover o ensino de noções básicas de educação ambiental, ecológica, Leis de trânsito 

e segurança, segurança no trabalho, higiene, primeiros socorros e saneamento básico; 

V - Incorporar, como conteúdo programático, na rede municipal de ensino as artes 

regionais; 

VI - Considerar o escotismo como método complementar da educação, merecendo apoio dos 

órgãos do Município. 

 

Art. 164 - A Lei disporá sobre concessão de Alvarás de Licença e funcionamento para escolas 

maternais, jardins de infância, creches e transportes escolares particulares. 

 

Art. 165 - O ensino religioso de natureza interconfessional, constituirá disciplina nos 

horários normais das escolas públicas no pré-escolar e no fundamental, asseguradas 

consultas aos credos interessados sobre cada conteúdo programático. 

 

Art. 166 - O Município de acordo com o Artigo 214, inciso I da Constituição Federal, 

promoverá assistência educacional aos que não tiveram acesso à educação na idade própria. 

 

Art. 167 - O Município, no exercício de sua competência apoiará as manifestações da cultura 

local: 

 

I - Integrando o fandango na sua realidade sócio/cultural; 

II - Promovendo o levantamento e a divulgação da memória municipal e realizando 

concursos, exposições e divulgação das diversas formas de manifestação cultural da cidade; 

III - Patrocinando as produções de artistas e pensadores da cidade e os cometimentos que 

tenham em vista manter perene, o seu patrimônio folclórico; 

IV - Facilitando, de todas as formas, o acesso à consulta ao arquivo oficial do Município; 

V - Criando espaços que visem o desenvolvimento das artes visuais, teatro, literatura, artes 

plásticas, música, artesanato e outras formas de manifestações culturais. 

 

Art. 168 - O Município tendo em vista o aprimoramento cultural poderá manter convênios de 

cooperação financeira ou técnica com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras. 

 

Art. 169 - Na forma da Lei que o estabelecer, o Município adotará incentivos fiscais que 

estimulem empresas privadas a investirem na produção cultural e artística, bem como na 

preservação de todo seu acervo. 

 

Art. 170 - Com a colaboração da comunidade o Município dará apoio para a criação, 

preservação e manutenção de escolas e bandas musicais da cidade. 
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Art. 171 - Ficam isentos do pagamento do imposto predial e territorial urbano os imóveis 

tombados pelo Município em razão de suas características históricas, artísticas, culturais e 

paisagísticas. 

 

Art. 172 - O Município fomentará as práticas desportivas formais e não formais 

especialmente nas escolas a ele pertencentes. 

Art. 173 - É vedado ao Município a subvenção de entidades desportivas profissionais. 

 

Art. 174 - Para melhor desenvolver o hábito desportivo, o município destinará áreas para sua 

prática (em bosques, praias e centros comunitários) nos projetos urbanísticos da cidade. 

 

Art. 175 - Os recursos municipais somente poderão ser transferidos, a título de auxílio ou 

subvenção, às instituições do esporte amador. 

 

Art. 176 - O Município incentivará o lazer como forma de promoção social.  

 

Art. 177 - Mediante benefícios fiscais estabelecidos em Lei, o Município apoiará 

investimentos na área desportiva praticadas pela iniciativa privada. 

 

Art. 178 - Aos portadores de deficiência física o Município assegurará atendimento nas 

práticas de educação física e desportos especialmente no âmbito escolar. 

 

=========== 

 

Posto licitude a qual orienta, ocorrem algumas particularidades as quais deverão ser atendidas 

tais como: 

 

- Escola Municipal Rural de 1° grau nas áreas centrais das comunidades da Serra da Prata 

compreendidas pelas colônias Maria Luiza, Pereira, Quintilha, Santa Cruz e São Luiz;  

 

- Departamento de Educação Especial vinculado à Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; e 

 

- Implantação do ensino de 1° grau completo no prazo de 02 anos nas localidades de Maciel, 

Amparo, Eufrasina, São Miguel, Europinha / Nácar, Ilha do Mel / Encantadas / Nova Brasília 

nas áreas centrais das Colônias da Serra da Prata e nos Balneários. 

 

Conforme Censo Escolar da Educação Básica de 2011 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), no Município de Paranaguá, matricularam-se 21.258 alunos 

no Ensino Fundamental.  
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Neste número não estão incluídos os números de matrículas da Educação Especial e da 

Educação de Jovens e Adultos, tanto em Escolas Municipais (urbana, rural) quanto em 

Escolas Estaduais (urbana e rural). 
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Tabela 38: Matrículas no Ensino Regular segundo dependência administrativa – Informações 

referente ao ano de 2011 

 

Tabela 39: Matrículas na Educação Especial e de Jovens e Adultos segundo a dependência 

administrativa - Informações referente ao ano de 2011 
 

 

Tabela 40: Docentes e estabelecimentos de ensino na educação básica - Informações referente 

ao ano de 2011 
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No Ensino Médio somaram 6.674 matrículas, tanto para período integral quanto para período 

parcial, como pode ser observado na Tabela 41. 

 

Tabela 41: Matrículas no Ensino Médio, informações referente ao ano de 2011 

 

Paranaguá  Parcial  Integral  

Estadual 

Urbana 
6.631 43 

Estadual Rural  0 0 

Municipal  

Urbana 
0 0 

Municipal  

Rural  
0 0 

Estadual e 

Municipal  
6.631 43 

 

Fonte: INEP - Censo Escolar 2011 

 

O Tema evasão escolar deve ser tratado com muita atenção, pois mesmo a presença sendo 

obrigatória por Lei no ensino fundamental, quando se alcança o Ensino Médio, a ótica é a da 

não obrigatoriedade. Assim, é plausível citarmos alguns fatos que contribuem para evasão: 

 

- A necessidade que o aluno tem de entrar no mercado de trabalho, dificultando assim a 

conciliação entre trabalho e estudo; 

- Ensino Profissionalizante que atraem aqueles alunos que procuram por um Ensino Médio 

com duração mais curta e também pela “facilidade” que um Ensino Profissionalizante pode 

trazer para a conquista de uma vaga no mercado de trabalho; 

- Falta de interesse pela escola, que por vezes é um ambiente desmotivador começando pelos 

professores que acabam sendo desmotivados pelos baixos salários; e 

- Deficiências no transporte escolar. 

 

Neste sentido é importante notar que o problema da falta de matrículas no Ensino Médio, bem 

como a baixa frequência de alunos matriculados e a evasão escolar não é um problema 

exclusivo do município de Paranaguá. Nota-se que no censo escolar de 2005 chegou-se a um 

índice de 16% dos estudantes de escolas públicas do Brasil que terminam o ensino 

obrigatório, ou seja, o Ensino Fundamental, e não chegam a se matricular no Ensino Médio. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2004, 18% dos 

estudantes que se matricularam no Ensino Médio não concluíram os estudos. Sobre a questão 

da frequência, a partir de dados, pode-se dizer que no município de Paranaguá, no ano de 

1991, a taxa de frequência no Ensino Fundamental da faixa etária entre 7 a 14 anos era de 
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aproximadamente 50%. No ano de 2000 essa taxa aumentou para cerca de 90% para a mesma 

faixa etária. 

 

Em âmbito Estadual, ano base 2009, foi registrada uma taxa de frequência líquida de 94,5% 

no Ensino Fundamental. Porém, no Ensino Médio essa taxa é bem menor e mais preocupante, 

pois ano fechou em 59,5%. 

 

Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal do Município de Paranaguá 

há uma relação de 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental com atendimento regular, 

são elas: 

 

- Escola Municipal Almirante Tamandaré; 

- Escola Municipal Profª Berta Rodrigues Elias; 

- Escola Municipal Profª Eloina Loyola Camargo Viana; 

- Escola Municipal Iná Xavier Zacharias; 

- Escola Municipal Iracema dos Santos; 

- Escola Municipal Prof Joaquim Tramujas Filho; 

- Escola Municipal José de Anchieta; 

- Escola Municipal Luiz Vaz de Camões; 

- Escola Municipal Manoel Viana; 

- Escola Municipal Maria José Henrique Tavares; 

- Escola Municipal Maria Trindade Silva; 

- Escola Municipal Miriam Soares Cunha; e 

- Escola Municipal Tiradentes. 

 

No âmbito Rural existem 15 Escolas Municipais de Campo (Resolução nº 04/10, do Conselho 

Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica), as quais estão subdivididas como 6 

Colônias e 9 Ilhas. 

 

Colônias: 

 

- Escola Municipal do Campo Alvina Toledo Pereira; 

- Escola Municipal do Campo Antonio Fontes; 

- Escola Municipal do Campo Cipriano Librano Ramos; 

- Escola Municipal do Campo José Chemure; 

- Escola Municipal do Campo Luiz Andreoli; e 

- Escola Municipal do Campo Nazira Borges. 
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Ilhas: 

 

- Escola Municipal do Campo Amparo; 

- Escola Municipal do Campo Eufrasina; 

- Escola Municipal do Campo Eulália M. da Silva; 

- Escola Municipal do Campo Nacar; 

- Escola Municipal do Campo Nova Brasilia; 

- Escola Municipal do Campo Piaçaguera; 

- Escola Municipal do Campo Ponta de Ubá; 

- Escola Municipal do Campo Tambarutaca; e 

- Escola Municipal do Campo Teodoro Valentim. 

 

Educação especial: 

 

- Escola Municipal de Educação Especial Profª Eva Teresa Amarante Cavani. 

 

Escolas que possuem Salas de Recursos Multifuncionais (A.E.E): 

 

- Escola Municipal em Tempo Integral Dr. Aníbal Ribeiro Filho; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Arminda de Souza Pereira; 

- Escola Municipal Profª Berta Rodrigues Elias; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Presidente Castelo Branco; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Gabriel de Lara; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Hugo Pereira Correa; 

- Escola Municipal Iná Xavier Zacharias; 

- Escola Municipal Iracema dos Santos; 

- Escola Municipal em Tempo Integral João Rocha dos Santos; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Leôncio Correia; 

- Escola Municipal Luiz Vaz de Camões; Escola Municipal em Tempo Integral Nascimento 

Júnior; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Nayá Castilho; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Randolfo Arzua; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Rosiclair da Silva Costa; e 

- Escola Municipal Tiradentes. 

 

Escolas com Classes Especiais: 

 

- Escola Municipal em Tempo Integral Presidente Castelo Branco;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Francisca Pessoa Mendes;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Graciela Elizabete Almada Diaz; e 

- Escola Municipal Manoel Viana. 
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Escolas com Salas de recursos: 

 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Francisca Pessoa Mendes; e 

- Escola Municipal Manoel Viana. 

 

Escolas com atendimento integral: 

 

- Escola Municipal em Tempo Integral Dr. Anibal Ribeiro Filho; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Arminda de Souza Pereira; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Presidente Castelo Branco; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Presidente Costa e Silva; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Prof
a 
Edinéa Marize Marque Garcia; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Francisca Pessoa Mendes; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Gabriel de Lara; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Graciela Elizabete Almada Diaz;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Hugo Pereira Correa;  

- Escola Municipal em Tempo Integral João Rocha dos Santos;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Leôncio Correia;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Nascimento Junior;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Nayá Castilho; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Prof. Randolfo Arzua; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Rosiclair da Silva Costa; e 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Sully da Rosa Vilarinho. 

 

Escolas com atendimento a Educação de Jovens e Adultos: 

 

- Escola Municipal Almirante Tamandaré;  

- Escola Municipal em Tempo Integral Dr. Anibal Ribeiro Filho; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Arminda de Souza Pereira; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Francisca Pessoa Mendes; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Gabriel de Lara; 

- Escola Municipal Iná Xavier Zacharias; 

- Escola Municipal do Campo José Chemure; 

- Escola Municipal José de Anchieta; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Leôncio Correa; 

- Escola Municipal Manoel Viana; 

- Escola Municipal em Tempo Integral Profª Nayá Castilho; e 

- Escola Municipal Tiradentes. 

 

Escola Polo: 

 

- Escola Municipal Eloína Loyola Camargo Viana. 
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Escolas Estaduais: 

 

- Colégio Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Cidalia Rebello Gomes, localizado no 

Bairro Vila Bela; 

- Escola Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Didio A. De C. Viana, localizada no Bairro 

Parque São João; 

- Colégio Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Estados Unidos da América, localizado no 

Bairro Industrial; 

- Colégio Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Helena V.Sundin, localizado no Bairro 

Costeira; 

- Colégio Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Jose Bonifacio, localizado no Bairro 

Estradinha  

- Colégio Estadual, Ensino Fundamental de Educação Especial, Regina M.B. de Mello, 

localizado no Bairro Jd. Santos Dumont; 

- CEEBJA Paranaguá, localizado no Centro da cidade; e 

- Escola Estadual Maria De Lourdes R Morozowski, localizada no Bairro Jardim Araca; 

- Escola Estadual, Ensino Fundamental e Médio, Profº Vidal Vanhoni, localizado no Bairro 

Jardim Eldorado. 

 

Em relação à qualidade da Educação, Paranaguá obteve através do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2009, a posição 2.185, para avaliação de 4ª 

série e 2.866 para avaliação de 8ª série.  

 

Para o Desempenho Municipal, o qual mede o desempenho da gestão e de ações públicas, dos 

399 municípios paranaenses, o Município do Paranaguá obteve, nos seguintes anos os 

seguintes desempenhos: 

 

- 2002 = 0,5209; 

- 2005 = 0,6020; 

- 2007 = 0,6259; e 

- 2009 = 0,6341. 

 

Os índices mantêm a classificação de município de médio desempenho em relação à 

educação. 
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Para a Taxa de Analfabetismo: 

 

- 5,9% na faixa etária entre 15 anos; 

- 1,5% na faixa etária entre 15 e 19 anos; 

- 1,7% na faixa etária entre 20 e 24 anos; 

- 2,2% na faixa etária entre 25 e 29 anos; 

- 3,4% na faixa etária entre 30 e 39 anos; 

- 5,0% na faixa etária entre 40 e 49 anos; e 

- 17,0% na faixa etária entre 50 anos ou mais. 

 

Finalmente para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Ano de 2000 o Município 

obteve 94,06% de adultos alfabetizados - Caderno IPARDES dos Municípios, com despesas 

em educação na ordem de R$ 56.316.440,32. 

 

10.2.2.3 Saneamento 

 

Com a abertura da privatização do sistema de água e esgoto, a Empresa CAB - Companhia de 

Água e Esgoto de Paranaguá, sucessora da Empresa Águas de Paraná, é a Concessionária 

responsável pelos serviços e coleta e tratamento de esgoto no Município. 

 

Dados mais confiáveis apontam que, no ano de 2008, o volume total do esgoto coletado foi de 

4.353m
3
/ano, sendo tratados 850m

3
/ano. Com a aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico em 2010 / PAC, houve autorização para ampliação da rede de coleta de 

esgoto no Município. 

 

Para a Ilha do Mel e para o Distrito de Alexandra, o tratamento fica sob a responsabilidade da 

CAGEPAR. Nas outras unidades territoriais fica a cargo da Secretaria de Agricultura e Pesca. 

Segundo o Sistema nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), a população 

abastecida por água tratada foi de 130.881, sendo o restante abastecido por poços. O volume 

total de água tratada neste ano foi de 11.075m
3
/ano, sendo que o volume total consumido foi 

de 4.593m
3
/ano. 

 

10.2.2.4 Água e Energia 

 

A política de consumidores no Estado do Paraná é representada pela Companhia Paranaense 

de Energia – COPEL, a qual estabelece os consumidores em seis grandes Grupos: 

Residencial, Setor Secundário, Setor Comercial, Rural, Outras Classes e Consumo Livre, 

referindo-se às indústrias. 

 

O consumo aumentou de 333.819 MW/h em 2007 para 398.272 MW/h em 2009. A cobertura 

também aumentou, de 42.439 consumidores atendidos em 2007 para 43.961 em 2009. 
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10.2.2.5 Segurança 

 

O primeiro ato para a criação da Secretaria de Estado da Segurança Pública ocorreu em 21 de 

fevereiro de 1938, por meio do decreto nº 6.438. Ficavam subordinados à Secretaria, 

conforme estabelecia o documento, a Polícia Civil, a Penitenciária e Detenção, a Guarda Civil 

e a Polícia Militar. Porém, em 03 de junho do mesmo ano, o decreto n.º 6.968 revogou o 

documento que havia criado a Secretaria. 

 

Pelo Decreto-Lei nº 41 de 22 de junho de 1942, ficou estabelecida a vinculação da Segurança 

Pública à Justiça, que possuía então a denominação de Secretaria do Interior, Justiça e 

Segurança Pública. Posteriormente, pela lei número 47, de 18 de fevereiro de 1948, a 

Segurança Pública foi desmembrada da pasta da Justiça, ficando com a denominação de 

Chefatura de Polícia, subordinada diretamente ao governador. 

 

A Segurança Pública veio a ser criada novamente apenas no ano de 1962, por meio da Lei 

4.615, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 9 de julho daquele ano, em 

substituição à Chefatura de Polícia. A lei também criou o cargo de Secretário da Segurança 

Pública e o novo órgão subordinou a Polícia Militar do Estado, o Conselho Superior de 

Polícia, o Conselho Regional de Trânsito e a Polícia Civil. 

 

Até 1974, a pasta tinha a denominação de Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança 

Pública, quando a Lei nº 6.636, de 29 de novembro, alterou sua denominação para Secretaria 

de Estado da Segurança Pública, a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 3.700, de 25 de 

julho de 1977, que determina ser competência desta Secretaria “planejar, dirigir, executar, 

coordenar, fiscalizar e controlar as atividades do setor de segurança pública do Estado”. A 

Figura 71 demonstra o Organograma Geral da Segurança Pública no Estado. 

 

  

http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58
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Figura 70: Organograma Geral da Segurança Pública no Estado 

 

Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos – NURCE 

 

Desvendar esquemas de gestões públicas fraudulentas e prender os criminosos do “colarinho 

branco” é a função primordial do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos da Polícia Civil 

do Paraná: o Nurce. 

 

Este modelo de delegacia, até então inédito no Brasil, foi criado no final de 2003 e em pouco 

tempo se tornou referência no combate aos grandes bandidos que acabam financiando os 

chamados “crimes sangrentos”. 
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Para alcançar seus objetivos, o Nurce trabalha essencialmente com a aplicação da inteligência 

policial em todas as investigações e escolhe a dedo um grupo especialmente treinado de mais 

de sessenta policiais civis e militares. Além da sede em Curitiba, o Nurce conta com outras 

duas unidades: uma em Maringá, região Norte do Paraná e outra em Cascavel, na Região 

Oeste o que possibilita a cobertura completa do Estado com grande agilidade. 

 

Nos primeiros três anos de existência, a eficiência do Nurce foi comprovada pelos números. 

Ao todo, mais de 400 pessoas já foram presas, mais de 500 mandados de busca e apreensão 

foram cumpridos e os policiais já investigaram desvios da ordem de Um bilhão de Reais dos 

cofres públicos por corrupção. 

 

Grupo TIGRE 

 

É a elite da Polícia Civil do Paraná, altamente especializada carregando um currículo 

invejável. Em quinze anos de atuação todos os casos de sequestro foram solucionados, com as 

vítimas libertadas em segurança sem que os resgates fossem pagos e com os criminosos 

presos. 

 

A receita do sucesso do Grupo é determinação, disciplina, eficiência, agilidade e 

principalmente comprometimento com o trabalho. Os policiais são preparados com excelência 

física e psicológica. Os treinamentos são diários e seguem a doutrina mundial dos grupos 

especializados em resgate de reféns. Um rigoroso e detalhado preparo em tiros de precisão, 

escalada, rapel, mergulho, primeiros socorros e artes marciais são o dia a dia do Grupo Tigre. 

 

Para fazer parte deste grupo é necessário passar por várias etapas, como enfrentar o concurso 

público e o curso de formação na Escola Superior de Polícia Civil do Paraná, ver sua vida 

pessoal passar por uma rigorosa análise, enfrentar uma entrevista e enfrentar um rigoroso 

curso de Operações Especiais. É esta última etapa que vai determinar se realmente o policial 

está apto e tem o perfil para fazer parte da equipe. 

 

O curso tem duração de um mês e a ordem é a superação de limites, o espírito de equipe e não 

dar chance para o erro ou cansaço. Este curso é tão procurado que centenas de policiais civis, 

militares e federais de todo o Brasil aguardam ansiosamente uma vaga para aprender as 

técnicas utilizadas pelo Grupo Tigre. 

 

Criado em 1990, depois de uma sequência de sequestros registrados no Paraná, o Tigre se 

tornou um grupo de referência no país. Na época a ideia era a de preencher um espaço 

existente dentro da Polícia Civil, para uma equipe especializada em resgate de reféns. Hoje, o 

grupo trabalha especificamente em casos de roubo, cárcere privado, extorsão mediante 

sequestro e rapto – sempre onde há reféns envolvidos com ou sem pedidos de resgate. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

349 

 

Além das ações de resgate, os policiais também dão apoio a outras unidades da Polícia Civil 

em operações de alto risco. 

 

Centro de Operações Policiais Especiais – COPE 

 

O Cope é um dos grupos de elite da Polícia Civil do Paraná que trabalha na repressão a crimes 

diferenciados, geralmente cometidos por quadrilhas especializadas, mas que afetam 

diretamente o dia-a-dia do cidadão. 

 

Cabe a este grupo especial o combate a assaltos a bancos, a carros-fortes, joalherias, o furto e 

roubo de cabos de telefonia e transmissão de energia. Até a contenção de rebeliões em 

cadeias, o gerenciamento de crises, o atendimento a ocorrências que envolvam policiais civis 

e o apoio às delegacias de Polícia no Estado do Paraná. 

 

Foi com o trabalho discreto e eficiente dos policiais do Cope que praticamente zerou o 

número de assaltos a agências bancárias e carros-fortes no Paraná. Outro problema vivenciado 

e resolvido pelos policiais do Cope foram os assaltos a joalherias no estado: o número 

praticamente zerou. 

 

Com um setor de inteligência, policiais preparados especialmente, equipamentos e armamento 

de ponta, o Cope está sempre pronto para o confronto. Toda ação tática é realizada com 

rapidez e surpresa. Em busca da perfeição e com a disposição de fazer sempre um pouco mais 

os policiais transformaram a unidade em uma referência para outros estados do Brasil. 

 

Comandos e Operações Especiais – COE 

 

Tiros de precisão, desativação de bombas, negociação e ação contra sequestradores, suicidas, 

presos rebelados e até mesmo terroristas. Este é o trabalho do COE – COMANDOS E 

OPERAÇÕES ESPECIAIS - grupo de elite da Polícia Militar do Paraná, criado para agir 

exclusivamente em situações consideradas de alto risco. 

 

Para o sucesso das ações, os policiais que integram o grupo são escolhidos a dedo. Além de 

cursos no Brasil eles têm formação nos Estados Unidos em arrombamento tático, de ações 

táticas em Israel, cursos antibomba feitos na Colômbia e especialização em negociação, feito 

na Argentina.  

 

Cada especialista integra um subgrupo dentro do COE, o que aperfeiçoa e dá extrema 

eficiência as suas ações. 
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PROERD 

 

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) integra as ações 

das políticas públicas que o Estado do Paraná mantém para melhorar a segurança pública, a 

educação e a saúde a partir da prevenção ao uso e tráfico de drogas. A ideia é evitar que 

crianças e pré-adolescentes comprometam seu futuro e ingressem num círculo vicioso de 

decadência de valores e violência.  

 

Mantido pela Secretaria da Segurança, através da Polícia Militar, o PROERD ensina alunos de 

quartas e sextas séries do ensino fundamental a não se envolverem com as drogas e outras 

situações de violência. Os pais também são gradativamente integrados às lições do Programa. 

As aulas são ministradas por Policiais Militares durante um semestre letivo. Mais de 749 mil 

alunos em escolas públicas e particulares já foram formados pelo curso que antecipa a PM à 

ação dos traficantes e à própria instalação da violência nas escolas. 

 

De acordo com o currículo do Programa, as aulas permitem que o aluno compreenda os 

efeitos das drogas no organismo, as consequências de seu uso, as diferentes maneiras de 

resistir às pressões e a toda e qualquer forma de violência. Todos os tópicos são ministrados 

por policiais militares que se tornam educadores sociais. Estes profissionais são previamente 

capacitados para o programa e em condições de atender aos alunos desta faixa etária. No fim 

de cada semestre letivo, são entregues diplomas aos alunos participantes, em uma solenidade 

de formatura. 

 

O PROERD é baseado originalmente no Programa Americano denominado Drug Abuse 

Resistance Education - D.A.R.E. Em cada país onde é implantado sofre alterações para 

adaptação à realidade local. Atualmente, o Programa está presente em 58 países e já atingiu, 

nos cinco continentes, aproximadamente 40 milhões de crianças. O programa é pautado pela 

atividade educativa de prevenção primária ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. 

 

As aulas do PROERD têm o objetivo de fazer com que alunos de quartas e sextas séries 

possam: 

 

- Adquirir as habilidades e conhecimentos para reconhecer e resistir à pressão dos 

companheiros ou grupos quando do oferecimento de álcool, cigarros ou outras drogas; 

- Desenvolver a autoestima; 

- Aprender técnicas de como ser seguro; 

- Encontrar maneiras de dizer não às drogas; 

- Aprender alternativas positivas ao uso de drogas; 

- Aprender a lidar com o estresse e resolver conflitos; 

- Resistir ao envolvimento com gangues; 

- Auxiliar positivamente na redução da violência; 

- Conhecer as consequências dos atos de vandalismo e violência; 
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- Aprender a tomar decisões; 

- Construir habilidades de comunicação; e 

- Adquirir noções de cidadania. 

 

O Boletim de Ocorrência Unificado é mais uma ferramenta pioneira implantada pelo Governo 

do Paraná para combater a criminalidade e levar mais segurança e comodidade à população. 

Agora, o próprio policial militar, quando faz o atendimento de ocorrências nas ruas poderá 

registrar BO para que a pessoa não precise mais se dirigir à delegacia de polícia. Além de 

mais conforto para o cidadão, o BO Unificado garante extrema confiabilidade às estatísticas 

policiais colocando definitivamente um fim à duplicidade de informações, pois, antes de sua 

implantação, a PM e a Polícia Civil tinham bancos de dados separados. 

 

Esta unificação definitiva das informações sobre crimes e contravenções coloca mais uma vez 

o Estado do Paraná à frente de outras unidades da federação. Tudo porque o Paraná é o 

primeiro a usar um único boletim de ocorrência desde o primeiro registro até a finalização das 

investigações e que, futuramente, irá incluir até mesmo o andamento e resultado do 

procedimento no Poder Judiciário. O BO Unificado é essencial para a formação do banco 

dados usado pelo Geoprocessamento – Mapa do Crime. 

 

Mapa do Crime 

 

O Geoprocessamento - Mapa do Crime, lançado em 2004, é uma das mais modernas 

ferramentas do país para o controle e combate à criminalidade no estado. O sistema, 

desenvolvido por técnicos paranaenses, acompanha quase que em tempo real todas as 

ocorrências registradas pelas polícias Civil e Militar gerando um mapa onde é possível 

visualizar onde e quando os crimes acontecem no estado. 

 

É através deste mapa que as polícias traçam estratégias pontuais e eficientes de combate a 

determinados tipos de crime e nos horários que eles mais acontecem. É também através desta 

ferramenta que o governador do estado e o secretário da segurança podem cobrar agilidade, 

eficiência e resultado dos chefes de polícia de cada área. 

 

A análise técnico-científica destes mapas e do andamento da criminalidade é feita por 

profissionais que compõe a Coordenadoria de Ações e Planejamento Estratégicos da 

Secretaria da Segurança. Entre eles estão sociólogos, geógrafos, antropólogos e estudiosos da 

segurança pública para que não analisem mais a criminalidade como unicamente problema de 

polícia. O objetivo é também descobrir as raízes sociais que influenciam a criminalidade em 

cada região do estado. 

 

Semanalmente, o secretário da Segurança Pública do Paraná se reúne com a alta cúpula das 

polícias Civil e Militar para analisar os “mapas do crime” e traçar estratégias para reduzir os 

índices de criminalidade. Tempos depois, todos os casos tratados nestas reuniões voltam para 
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uma outra rodada de análise onde são verificados os resultados conseguidos nas ações 

policiais. 

 

De acordo com o último Caderno Estatístico do Município de Paranaguá, elaborado pelo 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), as Despesas 

Municipais com Segurança Pública no ano de 2010 foram na ordem de R$ 1.496.406,17. 

 

O município de Paranaguá apresenta a seguinte estrutura no campo da segurança pública: 

 

Será de competência da Secretaria Municipal de Segurança desenvolver e implantar políticas 

que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os organismos 

governamentais e a sociedade de forma motivadora, visando organizar e ampliar a capacidade 

de defesa ágil e solidária das comunidades de Paranaguá e dos próprios municipais, passando 

a ter as seguintes atribuições:  

 

I - Planejar, definir e executar a política de defesa social do Município;  

II - Coordenar as ações de defesa social e articular com as instâncias públicas federal e 

estadual e com a sociedade, visando potencializar as ações e os resultados na área de 

segurança pública;  

III - Atualizar e monitorar sistema de informações estratégicas de defesa social;  

IV - Administrar os mecanismos de proteção do patrimônio público municipal e de seus 

usuários;  

V - Implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano Municipal de 

Segurança, em suas áreas de atuação;  

VI - Coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os esforços das instituições 

públicas e da sociedade civil;  

VII - Prevenir sinistros, atos de vandalismos e danos ao patrimônio públicos;  

VIII - Garantir os serviços de responsabilidade do município;  

IX - Realizar ações relativas à Segurança Ambiental; e 

X - Realizar outras atividades correlatas.  

 

Departamento da Guarda Municipal  

 

A Guarda Municipal do Município de Paranaguá, criada através da Lei Municipal nº 2.067 de 

17 de dezembro de 1998, é uma organização policial da administração municipal, 

uniformizada e armada, fundamentada na hierarquia e na disciplina, de caráter civil e 

estruturada em carreira única, disposto em lei complementar. 

 

Emergência: 153 

Telefone: (41) 3420-6166 / Fax: 3420-6166 

E-mail: seguranca@pmpgua.com.br 

Defesa Civil 
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Telefone: (41) 3420-2944 / Fax: 3420-6166 

 

Departamento Antidrogas  

Telefone: (041) 3420-6063 

E-mail: antidrogas.semseg@pmpgua.com.br  

 

Departamento de Defesa Comunitária  

Telefone: (041) 3420-6129 

E-mail: dimuvi@pmpgua.com.br 

 

Corregedoria 

Telefone: (041) 3420-6170 

 

10.2.2.6 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Conforme o IBGE, o grau de urbanização do município de Paranaguá atinge a porcentagem 

de 96,38. 

 

Os índices mais utilizados para os temas Socioeconômicos são o IDH, o IPDM (Índice 

Ipardes de Desenvolvimento Municipal) e o GINI.Os valores do IDH variam de zero, nenhum 

desenvolvimento humano, até um, desenvolvimento humano total. Infelizmente, o último 

índice de desenvolvimento humano – IDH – foi divulgado somente no ano de 2000. 

 

O IPDM procura avaliar a situação dos municípios paranaenses considerando, com igual 

ponderação, as três principais áreas de desenvolvimento econômico e social: emprego, renda e 

produção agropecuária, educação e saúde. 

 

O GINI mede o grau de concentração de renda, variando entre zero (perfeita igualdade) até 

um (desigualdade máxima). 

 

Os referidos índices são aplicados contextualmente e sempre levam em conta a projeção 

demográfica do município. 

 

As Tabelas 42 a 45 a seguir apresentam dados referentes à Paranaguá. 

 

 
 
  

mailto:dimuvi@pmpgua.com.br
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Tabela 42: População total do município de Paranaguá 
 

 

 

Tabela 43: População prevista para o município de Paranaguá 
 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Paranaguá 
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Tabela 44: Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M) – Informações referente ao ano de 

2000 
 

 

 

Tabela 45: Índice IPARDES de Desempenho Municipal (IPDM) – Informações referente ao 

ano de 2010 
 

 

 

As pesquisas mostram que a renda média da População no litoral do Paraná está bem abaixo 

das outras regiões mais desenvolvidas do Estado. Nenhum dos sete municípios alcança o 

valor médio do Paraná. Segundo os Indicadores Sociais Municipais de 2010, o 

desenvolvimento social e econômico da região é considerado baixo. A renda per capita 

mensal do Paranaguá é de R$ 639,00, bem abaixo da renda per capita mensal de Curitiba, que 

é de R$ 1.273,00. 
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Paranaguá teve a renda per capita mensal menor do que a média do Paraná, que foi de R$ 

747,00 e também teve a renda menor do que média do Brasil, de R$ 668,00. O índice de 

pobreza extrema no Brasil corresponde a 6,3% da população ganhando menos de R$ 70,00 

por mês. Em Paranaguá, este índice é de 2,17%. 

 

10.3 Economia Local 

 
10.3.1 Histórico Econômico 

 
Paranaguá tem em seu porto sua principal atividade econômica, sendo sua função principal 

escoar a produção do Estado do Paraná, que o interliga com outros estados e demais regiões, 

bem como ao exterior. 

 

O maior porto graneleiro da América Latina começou sua história no antigo atracadouro de 

Paranaguá, em 1872, com a administração de particulares. Em 1917, o Governo do Paraná 

passou a administrar o Porto de Paranaguá, o qual recebeu melhorias que possibilitaram sua 

ascensão como maior Porto sul-brasileiro. 

 

Sua inauguração aconteceu em 17 de março de 1935, com a atracação do Navio “Almirante 

Saldanha”. 

 

Em 11 de julho de 1947 foi criada a Autarquia Estadual que levou o nome de Administração 

do Porto de Paranaguá (A.P.P). Em 10 de novembro de 1971, a administração dos dois portos 

paranaenses foi unificada pela lei 6.249, criando a Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina (APPA). 

 

Atualmente, o Porto de Paranaguá é um dos mais importantes centros de comércio marítimo 

do mundo, unindo localização estratégia a uma das melhores Infraestruturas portuárias da 

América Latina. Entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão: Soja, farelo, 

milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de petróleo, álcool e 

veículos. 

 

No contexto histórico do Estado do Paraná o Porto de Paranaguá foi a porta de entrada para os 

primeiros povoadores do Paraná e, desde a segunda metade do século XVI, o Porto sempre foi 

o principal exportador da região que mais produz produtos agrícolas do Brasil. 

 

Os Portos do Paraná têm como objetivo a expansão das negociações e parcerias, visando à 

credibilidade operacional e garantindo a segurança nos negócios com produtores, 

importadores e exportadores. 
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O intenso trabalho desenvolvido pela APPA, na retomada de parte de cargas que utilizavam 

portos de estados vizinhos, contribuiu para que 41 milhões de toneladas de cargas fossem 

movimentadas pelos portos paranaenses em 2011. 

 

Pelo corredor de exportação passaram 14 milhões de toneladas de soja, milho, farelo de soja e 

açúcar. Foram movimentados 680 mil contêineres, 230 mil veículos, gerando uma receita 

cambial das exportações de 17,6 bilhões de reais. 

 

O complexo portuário paranaense oferece tarifas competitivas e soluções logísticas com 

eficiência e agilidade, dispondo de infraestrutura moderna para embarque e desembarque de 

navios graneleiros e de carga geral. 

 

Em contrapartida dessa grande magnitude, o Município de Paranaguá sofre dificuldades 

econômicas em virtude da disparidade da receita gerada pela atividade portuária, com apenas 

30% da arrecadação municipal em relação a geração de empregos e renda para a sua 

população. 

 

Na história econômica recente de Paranaguá, em dois momentos distintos, é possível observar 

uma separação entre o Porto e a Cidade. Inicialmente, o Porto de Paranaguá estava localizado 

em águas mais rasas, fato esse que impossibilitava que navios de grande calado aportassem ou 

atracassem. Contudo, em 1935, ocorreu a alteração do porto para um local de águas mais 

profundas, permitindo a movimentação de navios maiores e, consequentemente, 

potencializando as atividades urbanas de Paranaguá. 

 

A possibilidade de receber navios maiores e a grande produção de café no Paraná possibilitou 

que, na década de 50, o Porto de Paranaguá recebesse o título de maior exportador mundial de 

café. Devido ao alto custo com o fator trabalho e o elevado grau de sindicalização dos 

trabalhadores do Porto, as atividades relacionadas à exportação do café passaram a ser 

realizadas nas áreas produtoras no interior do Estado. Esse fato acarretou o declínio das 

atividades urbanas ligadas ao café, separando o desenvolvimento urbano ao movimento do 

Porto. 

 

A crise do café, decorrida na década de 70, não impactou significativamente no 

desenvolvimento urbano de Paranaguá, mas na mudança de culturas agrícolas como soja e 

trigo. O incentivo do governo objetivou a exportação e alavancou novamente as atividades do 

Porto e o desenvolvimento urbano do município. A implantação de novas tecnologias aliadas 

com a adaptação das instalações utilizadas anteriormente para o café possibilitou a geração de 

novos empregos, na exportação de grãos, na mão de obra mais qualificada e especializada e, 

consequentemente, em uma maior remuneração. 

 

Essa mudança impactou positivamente o desenvolvimento urbano, outrossim as demandas 

globais, a automatização dos processos e surgimento contínuo de novas tecnologias, 
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corroborou para uma separação na correlação Porto e desenvolvimento urbano. Segregando a 

renda entre aquelas que desenvolvem atividades portuárias, direta ou indiretamente, que 

auferem maiores remunerações, daquelas que desenvolvem atividades desvinculadas do Porto 

onde predomina o subemprego com baixas remunerações. 

 

10.3.2 Setor Agropecuário 

 

Em termos populacionais as Comunidades Colônia Pereira, Colônia Maria Luiza, Colônia São 

Luiz, Colônia Santa Cruz, Colônia Morro Inglês, Colônia Taunay, Colônia Cambará e 

Colônia Quintilha, são as mais densas. 

 

A Atividade de maior significância é a rizicultura, o que demonstra a transição da pecuária 

para agricultura, onde a lavoura permanece com 430 ha em 33 estabelecimentos e a lavoura 

temporária com 310 ha em 45 estabelecimentos. Contudo, apesar dessa transposição, a 

Pecuária ainda é a mais extensiva, ocupa algo em torno de 1.757 ha divididos em 133 

estabelecimentos, divididos com rebanho bovino era de 2.051, rebanho suíno era de 2.550 e 

galináceos com 13.600 cabeças. 

 

Apresentando maior destaque, a banana ocupa 260 hectares de área colhida, sendo o produto 

com maior valor agregado. A Tabela 46 demonstra dados sobre espécies cultivadas em 

Paranaguá. 
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Tabela 46: ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA – 2010 

 

PRODUTOS 
ÁREA COLHIDA 

(há)  

PRODUÇÃO 

(T) 

RENDIMENTO MÉDIO 

(kg/há)  

VALOR(R$ 

1.000,00)  

Arroz  142 804 5.662 603 

Banana  260 5.980  23.000 2.751 

Cana de 

açúcar  
80 3.840  48.000 461 

Feijão  41 28 683 34 

Mandioca  280 4.676  16.700 701 

Maracujá  4  36 9.000 18 

Milho  45 177 3.933 62 

Tangerina  15 150 10.000 45 

Tomata  10 400 40.000 200 

 

Fonte: Caderno Estatístico do IPARDES, 2011. IBGE – Produção Agrícola Municipal de 

2010 

 

10.3.3 Comércio 

 

É a segunda atividade, ao longo dos anos, que mais emprega. No Município, cerca de 6.700 

pessoas trabalham em, aproximadamente,1.100 Estabelecimentos. Concorrem as atividades de 

serviços de alojamento, alimentos, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão. A Tabela 47 

cita a quantidade de estabelecimentos e empregos no município que atuam no comércio. 
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Tabela 47: Atividades Econômicas segundo as quantidades de estabelecimentos e empregos – 

Informações referente ao ano de 2011 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS  ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

Construção Civil  107 808 

Comércio Varej is ta  1 .066 6.555 

Comércio Atacad ista  88 717 

Inst i tuições de crédi to ,  seguro e capital ização  29 335 

Serviços técnicos profissionais  303 1.951 

Transporte  e  Comunicações  340 5.539 

Serviços de alojamento,  al imentação,  reparo ,  

manutenção,  rádio fusão  e te levisão  
425 6.881 

Serviços médicos,  odontológicos e  ve ter inár ios  115 422 

Ensino  54 638 

Adminis tração pública d ireta  e  indireta  8  4 .496 

Fonte: Caderno Estatístico do IPARDES, 2011. MTE – RAIS 

 

10.3.4 Indústria 

 

A indústria de transformação obteve, ao longo dos anos, percentual significativo, em torno de 

43,3% ou 3.476 no total de empregos diretos do município. As empresas responsáveis por tal 

desempenho são: indústria química, produção farmacêutica, veterinária, perfumes, sabões, 

velas e material plástico, produtos alimentícios, bebida e álcool etílico. A Tabela 48 

demonstra a quantidade de estabelecimentos e empregos no município que atuam na indústria. 
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Tabela 48: Número de Estabelecimentos e Empregos segundo as Atividades Econômicas – 

Informações referente ao ano de 2010 
 

 

Fonte: Caderno Estatístico do IPARDES, 2011. MTE – RAIS 

 

A movimentação de cargas/produtos no Setor Portuário vem crescendo em proporção 

exponencial. Segundo o departamento de estatística da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina - (APPA), em comparação aos primeiros quatro meses do ano de 2012 

com o do ano passado, o volume movimentado é 7% maior, totalizando 13 mil toneladas 

movimentadas. A receita cambial gerada pelas exportações no período foi de US$ 5,3 bilhões, 

17% superior à receita acumulada no mesmo período de 2011. 
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Assim, a Atividade de Granéis Líquidos foi a responsável pelo aumento das exportações com 

alta de 45% no mês de abril, comparado com o do ano anterior. Considerando a soma do 

quadrimestre, foi movimentado 1,6 milhões de toneladas de líquidos, volume 26% maior do 

que o registrado no mesmo período do ano passado. Para a movimentação de granéis sólidos, 

o destaque em 2012 foi o milho, cuja exportação, no primeiro quadrimestre de 2012, superou 

em 47% o quadrimestre de 2011. No mesmo período, a movimentação de carros superou em 

38% a movimentação de 2001. A movimentação de contêineres superou o quadrimestre do 

ano passado em 12% e a previsão para o ano que vem é maior, pois está sendo construído o 

terceiro berço do TCP. Aliás, a ampliação do cais do Terminal de Contêineres do Porto é um 

dos principais investimentos diante a situação econômica favorável. 

 

10.3.5 Mercado de Trabalho 

 

A atividade que mais emprega, no município, conforme dados do IBGE 2000, é o segmento 

de comércio e serviços. Levando-se em conta o fato do município sofrer grande influência da 

atividade portuária - em especial aos empregos direta ou indiretamente envolvidos com 

atividades portuárias (carteiras assinadas), e empregos desatrelados a estas atividades 

(informalidade). 

 

O segmento de comércio e serviços gerou 79% dos empregos do município, onde: comércio 

de mercadorias (21,4%), transporte, armazenagem e comunicação (15,7%), serviços 

domésticos (7,6%), outros serviços coletivos, sociais e pessoais (7,2%), intermediação 

financeira e atividades imobiliárias, alugueis e serviços prestados às empresas (6,5%), 

educação (5,5%), administração pública (5,5%) e alojamento e alimentação (5,2%). O 

segmento industrial apresenta um percentual inferior ao de geração de Emprego, 17%. 

 

A Tabela 49 demonstra a quantidade de pessoas no mercado de trabalho. 
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Tabela 49: Pessoas ocupadas por Posição na Ocupação (PO) – Paranaguá e Paraná – 1991 –2000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

EMPREGADOS 

REGIÃO 

 TOTAL  TOTAL 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

PARANAGUÁ 

 

1991 37.920   27.244  21.107  1.121  5.016  1.220  9.159  254  43 

(%) 100,0  71,8  55,7  3,0  13,2  3,2  24,2  0,7  0,1 

2000 45.058  33.363  22.255  1.105  10.003  1.234  9.913  418  130 

(%) 100,0  74,0  49,4  2,5  22,2  2,7  22,0  0,9  0,3 

 

PARANÁ 

 

1991 3.485.615  2.220.720 1.452.596 82.444  685.680  157.130  858.818  246.512  2.435 

(%) 100,0   63,7  41,7  2,4  19,7  4,5  24,6  7,1  0,1 

2000 4.055.739 2.694.963 1.643.598 134.619  916.746  146.293  967.146  191.473  55.864 

(%) 100,0   66,4  40,5  3,3  22,6  3,6  23,8  4,7  1,4  

 

Fonte: IBGE, 2000. 

Com carteira 

de trabalho 

assinada 

Militares e 

funcionários 

públicos 

estatutários 

Outros sem 

carteira de 

trabalho 

assinada 

Empregados Conta 

Própria 

Não 

remunerados 

em ajuda a 

membro do 

domicílio 

Trabalhadores 

na produção 

para o próprio 

consumo 
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Sequencialmente, segundo IBGE, a população economicamente ativa – PEA do município era 

de 40,5 mil pessoas. Em 2000 o numero subiu para 52,8 mil pessoas – acréscimo de mais de 

30%, sendo que a grande maioria está no meio urbano (96%). 

 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) 

 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) é a gestão governamental do setor do trabalho 

conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a RAIS tem por 

objetivo: 

 

- O suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País,  

- O provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho; e 

- A disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. 

 

Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das 

necessidades: 

 

- Legislação da nacionalização do trabalho; 

- Controle dos registros do FGTS; 

- Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; 

- Estudos técnicos de natureza estatística e atuarial; e 

- Identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. 

 

A RAIS apresenta a base de dados dos trabalhadores com carteira assinada, ou seja, indicador 

que verifica panorama mais recente do mercado de trabalho, assim como acompanha os 

setores que geram emprego com carteira assinada. 

 

Conforme a RAIS, o crescimento dos postos de trabalho com carteira assinada no Município 

de Paranaguá, com uma maior incidência no período de 2005 a 2007, em especial aos 

segmentos de comércio, concerto de veículos automotivos e de objetos pessoais e domésticos, 

bem como transporte, armazenagem e comunicação da indústria de transformação. 

 

No ano de 2007 foram gerados 27,5 mil postos de trabalho sendo a grande maioria no 

segmento que mais cresceu no município, ou seja, comércio de mercadorias e de prestação de 

serviços. 

 

As atividades portuárias contribuíram diretamente para uma centralização de empregos 

gerados no comércio (22,0%), nos transportes, armazenagens e comunicação (16,8%), em 

outros serviços coletivos, sociais e pessoais (17,9%) e atividades imobiliárias, aluguéis e 

serviços prestados às empresas (8,8%). Todo esse crescimento urbano repercutiu no âmbito 
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do serviço público, em especial às Secretarias conceituadas comosaúde, educação e serviços 

sociais. 

 

Os dados referente à RAIS do Município de Paranaguá, em 2000 e 2005, comprovam o 

aumento da contratação de trabalhadores que possuíam ou estavam cursando o ensino médio 

e/ou superior, e diminuiu a proporção de trabalhadores que possuíam ou estavam cursando o 

ensino fundamental. 

 

O índice de pobreza em Paranaguá aumentou em 6,3% no período de 1991 e 2000, passando 

de 36,74 em 1991 para 39,04 em 2000, enquanto o índice de miséria cresceu 50,6% passando 

de 34,89 em 1991 para 52,56 em 2000. Essas alterações indicam que ficou mais difícil sair da 

linha da pobreza/indigência no Município - renda familiar per capita menor pela metade do 

salário. O índice de intensidade de pobreza é um índice que identifica privações sociais em 

educação, saúde e padrão de vida dos domicílios. O índice surge da concepção que pobreza é 

uma expressão de várias privações sociais e não apenas de uma. A metodologia do IPM 

identifica os domicílios que sofrem várias privações concomitantemente e conforme o 

percentual de privações enfrentadas ele (domicílio) é classificado como 

multidimensionalmente pobre. 

 

Tabela 50: Porcentagem da renda apropriada por segmentos da população – Paranaguá – 1991 

– 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 1991, 2000. 

 

10.3.6 Turismo 

 
A Região do Litoral Paranaense possui vários atributos interessantes que possibilitam 

desenvolvimento adequado, contudo, como cenário recorrente, a falta de infraestrutura atua 

contra ao que seria uma fonte de renda expressiva para o Município e, por conseguinte a 

População. 

 

Extratos de Renda 1991 2000

20% mais pobres 3,9 2,9

40% mais pobres 11,7 9,7

60% mais pobres 23,6 20,7

80% mais pobres 42,8 39,5

20% mais ricos 57,2 60,5
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O setor turístico de Paranaguá possui pequena capacidade de geração de emprego. O número 

de postos de trabalho formais ainda é reduzido, em um setor onde a mão de obra é 

preponderante. Em 2006, eram apenas 891 empregos com carteira assinada nos setores 

escolhidos (Tabelas 51 e 52). 

 

Principais Hotéis: 

 

- Camboa Resort Hotel; 

- Hostel Continente; 

- Hotel Graciosa; 

- Hotel Líder; 

- Hotel Monte Líbano; 

- Hotel Palácio; 

- Hotel Serra do Mar; 

- San Rafael Hotel; 

- Sultan Palace Hotel; 

- Pousada das Palmeiras; e 

- Pousada Itiberê. 

 

Tabela 51: Empregos segundo o tamanho do estabelecimento, com relação ao segmento do 

setor turístico, em Paranaguá – 2006 
 

 

Fonte: MTE/RAIS, 2006 
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Tabela 52: Estabelecimentos e participação relativa, segundo o tamanho do estabelecimento, 

em segmentos do setor turístico, em Paranaguá – 2006 
 

 

Fonte: MTE/ RAIS, 2006 

 

 

Atrações Locais 

 

Aquário Marinho 

 

O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente está construindo um 

aquário marinho na cidade de Paranaguá. A obra é uma parceria com a Prefeitura Municipal e 

com a empresa Cattalini Terminais Marítimos, que destinou R$ 5 milhões para a construção 

do Aquário. 

 

A obra 

 

Será 2.200 metros quadrados de área construída, no bairro Ferradura – centro histórico de 

Paranaguá – com três pavimentos equipados com aquários, biblioteca, lojas, mirantes, 

cafeteiras e jardim educativos. A inovação do projeto traz o corpo de uma baleia que também 

será um centro de visitações. O Aquário abrigará uma variedade de espécies do mar, 

principalmente peixes nativos do litoral paranaense. A Figura 72 mostra a arquitetura prevista 

para o Aquário. 
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Figura 71: Futuro Aquário marinho de Paranaguá 
 

 

 

Estímulo a Economia Local 

 

Seguindo o exemplo de outras cidades brasileiras que possuem um aquário como, por 

exemplo, Ubatuba, Santos e Guarujá é que já no primeiro ano de abertura mais de 800 mil 

visitantes tenham passado pelo Aquário Marinho de Paranaguá. 

 

O que vai se encontrar: 

 

- aquários de peixes nativos; 

- aquários de peixes exóticos; 

- aquários de crustáceos; 

- aquários de espécies de grande porte; 

- reprodução de ecossistemas litorâneos; 

- “Pinguinário”, para mostrar a vida dos pinguins, visitantes frequentes do litoral sul do 

Brasil, vindos da Patagônia, na Argentina; 

- reprodução de mangue para demonstrar a vida dos caranguejos; 

- laboratórios; 

- biblioteca de porte médio, com obras relativas à vida marítima; 

- auditórios para exposições itinerantes; 

- praças de alimentação; e 

- o aquário será aberto para exposições da comunidade em geral. 

 

“O Aquário Marinho é um presente para Paranaguá e que aumentará ainda mais o turismo na 

região Litorânea. Planejamos um aquário que contemplasse a maior quantidade de amostras 

possível e que também proporcionasse uma interatividade com os visitantes”, conta o 

idealizador do Aquário Marinho de Paranaguá, Rasca Rodrigues. 
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“O Aquário Marinho de Paranaguá irá mudar a consciência ambiental dos visitantes e 

moradores e estimular a geração de emprego e renda. A maior obra já construída em prol do 

Turismo no Litoral do Paraná”, prefeito de Paranaguá, José Baka Filho (Fonte Conselho de 

Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense – COLIT – Governo do Estado do 

Paraná). 

 

Baía de Paranaguá 

 

É o maior Estuário do Estado do Paraná e categorizada como a 3º em importância biótica no 

País pelo seu estuário lagunar, além de ser cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica. 

Com uma área de 677 mil Km
2
, subdivide-se em outras baías menores e possui em seu 

interior várias ilhas e comunidades de pescadores, além de abrigar o Porto de Paranaguá. 

 

Eventos 

 

- Festa Nossa Senhora dos Navegantes – Ilha do Mel: Festa religiosa e artística, com novenas 

e procissão luminosa pelas trilhas e procissão marítima. Barracas com comidas típicas, 

artesanato, bingos, forró caiçara, shows e apresentação de fandango. 

 

- Festa Nossa Senhora dos Navegantes – Ilha dos Valadares: Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes é dividida em duas partes: a festa religiosa, com novenas, procissão marítima e 

luminosa, e a festa popular, com barracas de comidas típicas, shows com artistas locais, 

fandango, encontro de violas e show pirotécnico. 

 

- Carnaval de Paranaguá: Atração de tradicional destaque no litoral paranaense, onde se 

festeja os cinco dias de folia com desfile das tradicionais escolas de samba, desfile de blocos 

carnavalescos, desfile de blocos de sujos e foliões, tradicional baile do vermelho e preto, bem 

como apresentações de grupos de fandango. 

 

- Via Sacra – Paixão de Cristo: espetáculo alusivo à semana santa com a encenação da 

condenação até a crucificação de Jesus Cristo. 

 

- Dia do Trabalhador: confraternização entre os trabalhadores. 

 

- XV Exposafra – Feira Interativa para Caminhoneiros: Feira de Negócios, que tem como 

objetivo aproximar cada vez mais os fabricantes de produtos rodoviários do consumidor final, 

que são os caminhoneiros. 

 

- Festa de Nossa Senhora de Fátima: homenagem a Nossa Senhora com novenas, procissão de 

barcos decorados e afins. 
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- Festival Brasileiro de Parapente: Reúne dezenas de pilotos de vários estados brasileiros, 

competindo com vôos duplos de batismo. 

 

- Festa de São Pedro: festa religiosa com novenas, missa, batizados, procissão com a imagem 

de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná trazida de Paranaguá. 

 

- XXVI Festa da Tainha e XXXIV Festa do Pescador: Festa de Tainha é um dos componentes 

da tradicional "Festa do Pescador" das ilhas do município.  

 

- XVI Festa da Tainha – Ilha do Mel: A Festa é um evento comunitário com bingos, eleição 

da rainha da festa, forró caiçara e apresentação de fandango. 

 

- Aniversário de Paranaguá: Nos 363 anos de Paranaguá integra a programação de 

aniversário: Feira de Artesanato, Feira das Nações, Festival de Cultura, exposição de pinturas, 

lançamento de livros de autores parnanguaras, competições esportivas, desfile festivo, shows 

musicais, show pirotécnico e outras atrações em comemoração ao aniversário do município 

dia 29 (vinte e nove) de julho. 

 

- Paranaguá Motos: Considerado o maior evento da região sul do país na sua modalidade. O 

Encontro Internacional de Motociclistas tem como objetivo promover e estimular o turismo 

social através da integração e da confraternização dos motos clubes do Brasil.  

 

- Festa de Nossa Senhora do Rosário: homenagem à Padroeira do município (07 de outubro) é 

celebrada a festa religiosa com novenas e procissão pelas ruas da cidade. 

 

- Congresso de Missões e Evagelismo: O evento é um grande referencial de pregação do 

evangelho em todo o Estado do Paraná e Sul do Brasil.  

 

- Festa Nossa Senhora do Rocio – Padroeira do Paraná: uma das mais tradicionais festas 

religiosas do estado, a festa é uma homenagem ao dia de Nossa Senhora do Rocio (15 de 

novembro), Padroeira do estado do Paraná. A programação religiosa da festa é composta por 

novenas, procissão marítima e motorizada, missa campal, e a gloriosa “Procissão da Festa da 

Mãe do Rocio” no dia 15 de novembro.  

 

- Festa de São Benedito: Festa religiosa antecedida por alvorada festiva, novenas, 

apresentações de corais, procissão, leilão e festejos populares. 

 

- Reveillon de Paranaguá: no último dia do ano, 31 de dezembro, a festa começa com shows 

artísticos, e na virada a contagem regressiva para o show de fogos que chega junto com o Ano 

Novo. 
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10.4 Infraestrutura de Transporte e Sistema Viário 

 

Considerando que as atividades portuárias possuem significativo peso na economia do 

município de Paranaguá, a estrutura viária local no ano de 2011 comportou a seguinte frota 

demonstrada na Tabela 53. 

 

Tabela 53: Frota de veículos segundo tipo – Informações referentes ao ano de 2011 
 

 

 

10.5 Os Bairros Vila Rute e Serraria do Rocha: informações específicas e o empreendimento 

em questão 

 
Antes de falarmos especificamente acerca dos impactos referentes á implantação do 

empreendimento da CBL, faz-se necessário definir a Área de Influência Indireta (AII), a Área 

de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA) do mesmo. 
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A AII em questão faz referência à face norte do município de Paranaguá, abrangendo também 

4 ilhas componentes de seu território, no caso, Ilha da Cotinga, Ilha Rasa da Cotinga, Ilha das 

Cobras e Ilha do Mel. O Mapa 29 demonstra a localização das 4 ilhas comentadas. 

 

A AID enfoca partes dos bairros Vila Rute, Serraria do Rocha e Alboit e está contida na Zona 

de Interesse Portuário (ZIP) do município, demonstrado no Mapa 30. 
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Mapa 29: Localização espacial das ilhas na Baia de Paranaguá 
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Mapa 30: Mapa da Área de Influência Direta (AID). 
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A ADA pode ser compreendida como área de implantação e posterior operação do Complexo 

Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. 

 

Também, contida na ZIP, versa parte dos bairros Vila Rute, Serraria do Rocha e Vila 

Portuária; nesse último está localizado o trecho via duto que será viabilizado no 

encaminhamento dos produtos para atividade portuária. 

 

As microrregiões que estão na Área Diretamente Afetada (ADA) são: Vila Rute e Serraria do 

Rocha. Essas demarcações são um retrato típico da ocupação ora existente em Paranaguá, ou 

seja, arcam economicamente pelas atividades portuárias, atividades relacionadas a essa 

prática, bem como pequenos comércios. 

 

Ao longo da pesquisa, a ausência sistemática de dados específicos dos referidos bairros surgiu 

como obstáculo. Com tal fato, a pesquisa de campo (que destacou o aspecto visual) foi a 

principal referência. 

 

A população habitante no entorno, de maneira geral, é predominantemente a população de 

baixa renda com atividades econômicas pouco estruturadas, vinculadas à informalidade, como 

pode ser observado na Figura 73. Percebe-se que a prestação de serviços e os pequenos 

comerciantes, desenvolvidos majoritariamente de forma muito precária, coexistem com 

grandes empresas e multinacionais. 

 

Figura 72: Pequeno comércio vigente próximo ao empreendimento 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo - ÁGUASPURAS/CBL 

 

Assim, e por razões óbvias, a implantação do Terminal de Granéis Líquidos da CBL 

concentrará impactos na ADA. Na Figura 74 demonstram impactos da construção de dutos 

viários, visto que o empreendimento versa o terminal propriamente dito, um pátio de 
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estacionamento e triagem e vigência de um duto viário que interligará o terminal ao píer 

público de combustíveis do porto, já discutido no Capítulo 3 do presente Estudo. 

 

Figura 73: Construção de Dutos Viários 

 

   

 

Outro aspecto interessante à destacar diz respeito aos serviços públicos ofertados no entorno 

do Empreendimento e podem ser observados na Figura 75. 

 

Figura 74: Serviços públicos no entorno do empreendimento 
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A figura anterior destaca a existência de duas escolas e um posto de saúde no entorno do 

Empreendimento. Assim, tais estruturas serão pontos permanentes em meio a determinadas 

rotas operacionais do Terminal CBL. 

 

Ainda no aspecto logístico, o empreendimento da CBL também será contemplado por uma 

malha ferroviária já instalada e em operação pelas empresas Cattalini, União Vopak e 

Transpetro, e empresa Fospar, do ramo de fertilizantes, já discutidos. A Figura 76 demonstra 

trecho da malha ferroviária que será utilizada para operação do Terminal de Granéis Líquidos. 

 

Figura 75: Estrutura ferroviária que será utilizada pela CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A 
 

 

 

Se considerarmos os impactos sociais que a implantação do empreendimento vai provocar nas 

AII, AID e ADA tais processos dizem respeito ao aumento de uma atividade econômica 

significativa para o município. No caso – e referenciando os dados apresentados no capítulo – 

é a atividade portuária. Assim, os impactos sociais verificados estão diretamente ligados à 

geração de demandas de produção e trabalho relacionados ao setor. No entanto, a ADA 

apresentará um aumento de tráfego de veículos, vistas as atividades que fundamentam o 

empreendimento. 

 

Além disso, a remuneração média da população do entorno do futuro Complexo Logístico 

Intermodal da CBL é similar à média existente no Município de Paranaguá (Tabela 54), sendo 
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renda inferior a dois salários mínimos, indicando a precariedade e a baixa renda dos 

moradores nas áreas afetadas e de influência. Portanto, as verificações apresentadas abrem 

espaço para um levantamento acerca da viabilidade de um programa de capacitação de mão 

de obra local para a implantação e funcionamento do empreendimento. 

 

Tabela 54: Remuneração média do município de Paranaguá 2000 e 2010 
 

 

Fonte: IPARDES 

 

A partir da tabela acima, faz-se interessante relacionar os indicadores verificados ao Produto 

Interno Bruto (PIB) do município. Assim, o PIB de Paranaguá pode ser quantificado da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 55: Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a preços concorrentes 
 

 

Fontes: IBGE; IPARDES 
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Tabela 56: Representatividade do Produto Interno Bruto a Preços Correntes do município de 

Paranaguá no Produto Interno Bruto a Preços Correntes do estado do Paraná 
 

 2006 2007 2008 2009 

Estado do 

Paraná 
136.614.633 161.581.846 179.263.190 189.991.954 

Paranaguá 4.121.187 6.914.511 7.112.253 5.443.256 

Percentual 

representativo do 

Município em 

relação ao 

Estado 

3% 4% 4% 3% 

 

Fonte: IPARDES 

 

No entanto, se relacionarmos o PIB de Paranaguá com os segmentos produtivos é possível enxergar a 

seguinte realidade: 

 

Tabela 57: Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos por segmento / 2006-2009 
 

Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos por segmento / 2006-2009 

    2006 2007 2008 2009 

Paranaguá 

Agropecuária 18395 17477 17841 19445 

Indústria 983470 1512520 1869306 1357348 

Serviços 1878724 3202806 2278169 1755362 

Total 2880589 4732803 4165316 3132155 

 

Fonte: IPARDES 

 

A Tabela 57 mostra uma relativa estagnação do segmento agropecuário e uma crescente dos 

setores industrial (atrelado basicamente à industrialização de produtos químicos, ao 

beneficiamento e processamento de grãos e ao setor de exportação) e de serviços no período 

2006/2009. No entanto, tais avanços não foram suficientes para uma estruturação urbana 

sustentável do ponto de vista da equidade social. 

 

Para efeito ilustrativo, as atividades econômicas no ano de 2010 e os estabelecimentos 

econômicos e empregos no ano de 2011 podem ser quantificados conforme demonstrado na 

Tabela 58: 
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Tabela 58: População Ocupada segundo as atividades econômicas – 2010 
 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

Neste raciocínio, vale destacar que o segmento informal também tem sua representatividade 

na economia de Paranaguá, pois parcelas da população coexistem de pequenos negócios na 

maioria das vezes associado às atividades portuárias e relacionadas a esta prática. 

 

Diante desse cenário econômico, o Município de Paranaguá vislumbrou a possibilidade de 

inclusão social a essa parcela da população, por conseguinte promulgação de Atos que 

institucionalizaram a seguinte legislação: 

 

- Decreto Lei do Ministério da Justiça n° 324, de 27 de dezembro de 2003 - que concede 

isenção do recolhimento da taxa de licença para o comércio ambulante aos aposentados; e 
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- Lei Municipal n° 342, de 03 de julho de 2003 - que concede isenção de pagamento de taxa 

de licença de funcionamento para os carrinhos de frete que atendem a Ilha dos Valadares. 

  

As referidas leis incentivam a prestação de serviços e o comércio ambulante em função das 

atividades portuárias; as quais podem ser compreendidas como um meio para escoamento das 

atividades industrial e de processamento de grãos e como uma referência ao zoneamento 

municipal vigente. 

 

Em grandes Cidades, incluindo as que possuem interesse estratégico como Paranaguá, o 

crescimento acaba se consolidando de forma irregular, onde concorrem pelo mesmo espaço 

residências, comércios, industriais e etc.. Essa miscelânea de interesses acaba gerando 

desrespeito civil e executivo ao uso e ocupação do solo. 

 

Olhando para a implantação do Complexo Logístico Intermodal esse cenário é recorrente. As 

ocupações irregulares estão na ADA e, por conseguinte, sofrem este impacto, como também 

visto pelo lado do ordenamento legal, por situarem-se na ZIP, não possuem a licitude 

necessária à ocupação comercial e/ou residencial conforme preconiza o Plano Diretor. 

 

10.6 Zoneamento 

 

O artifício do Zoneamento pode ser compreendido enquanto um tradicional instrumento do 

planejamento urbano que (profundamente difundido durante o século XX) é caracterizado 

pela vigência (seguida de aplicação) de um sistema legislativo (que no geral reside em Nível 

Municipal) que visa a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano por parte dos 

agentes econômicos de determinado espaço urbano, tais como as construtoras, incorporadoras, 

proprietários de imóveis e o próprio Estado. 

 

Normalmente, as leis de zoneamento restringem o tipo de estrutura a ser construída em um 

dado local com base em: 

 

- Função: as diferentes zonas limitam uma dada área da cidade para certo tipo de estrutura. 

Zonas podem ser, normalmente, residenciais, comerciais, industriais ou mistas. Zonas 

residenciais permitem a ocupação do solo urbano somente para uso residencial, zonas 

comerciais apenas para uso comercial e zonas industriais apenas para uso industrial. Zonas 

mistas permitem o uso de residencial e comercial (e eventualmente o industrial de baixa 

incomodidade) do terreno.  

 

- Taxa de Ocupação e Coeficiente de Aproveitamento: diferentes zonas limitam o número de 

pavimentos que as estruturas a serem construídas podem vir a ter. Tal limite surge da divisão 

entre o coeficiente de aproveitamento máximo estipulado para uma região e a taxa de 

ocupação do lote urbano definido para ela. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumento_urban%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_e_ocupa%C3%A7%C3%A3o_do_solo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_urbano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_construtora&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_ocupa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_aproveitamento
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- Gabarito: corresponde à limitação efetiva do tamanho das construções (expressa, 

normalmente, em números absolutos)
5
. 

 

A partir de tais balizas, é possível citar os seguintes tipos de zoneamento: 

 

Zoneamento Urbano 

 

Instrumento utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre 

as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os 

índices urbanísticos. O zoneamento urbano atua, principalmente, por meio do controle de dois 

elementos principais: o uso e o porte (ou tamanho) dos lotes e das edificações. Através disso, 

supõe-se que o resultado final alcançado através das ações individuais esteja de acordo com 

os objetivos do município, que incluem proporcionalidade entre a ocupação e a infraestrutura, 

a necessidade de proteção de áreas frágeis e/ou de interesse cultural, a harmonia do ponto de 

vista volumétrico, etc.
6
. 

 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 

 

Dentro da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o ZEE é um instrumento legal de 

diagnóstico do uso do território visando assegurar o desenvolvimento sustentável. Divide a 

terra em zonas, a partir dos recursos naturais, das referências sociais e econômicas e de 

marcos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as 

tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população. Essas informações 

reunidas irão compor cenários com diretrizes para a tomada de decisões e investimentos. O 

ZEE lembra muito o Plano Diretor dos municípios, só que em grande escala e, mais voltado 

para os aspectos ambientais
7
 

 

Zoneamento Ambiental 

 

Elencado como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1981), o termo, posteriormente, quando da edição do decreto federal nº 4.297/2002, 

evolui para zoneamento ecológico-econômico (ZEE). 

 

Zoneamento Socioeconômico- Ecológico (ZSEE) 

Trata-se do próprio ZEE, porém a nomenclatura é empregada nos estados de Mato Grosso e 

Rondônia, com o intuito de evidenciar a dimensão social. 

 

  

                                                           
5
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoneamento; Acesso em 30/06/2013 

6
(http://urbanidades.arq.br/2007/11/zoneamento-e-planos-diretores/; Acesso em 30/06/2013) 

7
(http://ambiente.hsw.uol.com.br/zee.htm; Acesso em 30/06/2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoneamento
http://urbanidades.arq.br/2007/11/zoneamento-e-planos-diretores/
http://ambiente.hsw.uol.com.br/zee.htm
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Zoneamento Industrial 

 

Disciplinado pela Lei Federal nº 6.803/1980, trata-se de tipologia de zoneamento realizado 

nas áreas críticas de poluição a que se refere o artigo 4º do Decreto-Lei Federal nº 1.413/1975, 

com a identificação das zonas destinadas à instalação de indústrias, em esquema de 

zoneamento urbano, aprovado por lei, compatibilizando as atividades industriais com a 

proteção ambiental
8
. 

 

Após estas breves definições, ao observarmos o zoneamento urbano do município de 

Paranaguá (garantido pelo Plano Diretor do Município de Paranaguá) é plausível concluir que 

as atividades portuárias foram decisivas para o mesmo. 

 

10.6.1 Uso e Ocupação do Solo no Entorno 

 

Segundo o Art. 5 da Lei Municipal nº 62 de 2007 – Plano Diretor do Município de Paranaguá, 

o Zoneamento e os critérios de Uso e Ocupação do Solo refletem a Política Urbana e a 

Política de Uso e Ocupação do Solo. Esse tema foi discutido no item 3.5.4 desse Estudo e 

demonstrado macro zoneamento – Área Rural e Urbana do município no Mapa 31. 

 

 

                                                           
8
(http://www.mma.gov.br/component/k2/item/8188-outros-tipos-de-zoneamento; Acesso em 30/07/2013). 

http://www.mma.gov.br/component/k2/item/8188-outros-tipos-de-zoneamento
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Mapa 31: Mapa do Uso e Ocupação do solo do município de Paranaguá 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá 
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O Município de Paranaguá está dividido em duas Macrozonas específicas: Rural e Urbana. A 

Macrozona Rural possui condições extremamente específicas, como fragilidade ambiental, 

visto a observância do Código Florestal Lei Federal nº 12651/2012 e da Lei Federal nº 

11428/2006 da Mata Atlântica. Segundo consta no Plano Diretor, a Macrozona Rural está 

secionada quatro zonas: Zona de Uso Sustentável, Zona de Proteção Integral, Zona 

Agrosilvopastoril e Corredor de Comércio e Serviços. 

 

A Macrozona Urbana está secionada da seguinte forma: 

 

- Zona de Requalificação Urbana;  

- Zona de Consolidação e Qualificação Urbana I, II e III;  

- Zona de Consolidação e Expansão Urbana I e II e III;  

- Zona de Interesse Portuário;  

- Zona de Interesse para Expansão Portuária;  

- Zona de Desenvolvimento Econômico;  

- Zona de Interesse Patrimonial e Turístico;  

- Zona de Ocupação Dirigida;  

- Zona de Recuperação Ambiental I e II; e 

- Zona de Restrição à Ocupação e Zona Urbanizada de Interesse Especial – Ilha dos 

Valadares.  

 

Vale ainda expor que no Parágrafo Único do Art. 22 existe mais 04 áreas que merecem 

ordenamento especial:
9
 

 

- Setores Especiais de Adensamento I, II e III;  

- Setor Especial Recuo Zero;  

- Setor Especial Preferencial de Pedestres; e 

- Setor Especial de Proteção ao Santuário do Rocio. 

 

Considerando as diretrizes gerais estabelecidas ao contexto do projeto ora em discussão, 

corroborando a Certidão Negativa prolatada e já mencionada anteriormente, o Setor a qual 

será instalado o Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A pertence à Zona de Interesse Portuário (ZIP). 

 

Segundo o Art. 39: A Zona de Interesse Portuário (ZIP) caracteriza-se pelo uso prioritário e 

preponderante de atividades portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e 

urbano significativos.  

 

 

                                                           
9
(http://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/portal-da-transparencia/plano-diretor; Acesso em 30/06/2013). 

 

http://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/portal-da-transparencia/plano-diretor
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Art. 40 - São objetivos da Zona de Interesse Portuário:  

 

I - dar condições de desenvolvimento e incrementar as atividades portuárias;  

II - concentrar atividades incômodas ao uso residencial;  

III - concentrar atividades de risco ambiental de forma controlada.  

 

§ 1º - O uso e a ocupação da ZIP deverá respeitar a legislação ambiental federal e estadual 

pertinente.  

 

§ 2º - Na Zona referida no caput desse artigo, poderá ser aplicado o instrumento da 

utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública, nos termos da lei específica. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7773985/art-40-lc-62-07-paranagua
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Mapa 32: Zoneamento urbano do município de Paranaguá 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá 
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No Nível Estadual ocorrem iniciativas que estabelecem políticas de desenvolvimento 

estratégico para o transporte marítimo e Gerenciamento Costeiro. 

 

Essas iniciativas estão direcionadas pelo conjunto de atividades e procedimentos 

institucionais que, através de instrumentos específicos, permitem a implantação da Política 

Estadual para a região, orientando o processo de ocupação e utilização racional dos recursos 

naturais da Zona Costeira do Estado do Paraná (Lei nº 13.164 – 23/05/2001 – Publicado no 

Diário Oficial nº5995 de 28/05/2001). 

 

O item IV do Capítulo III da referida Lei tem como ação e diretriz o “conjunto de atividades e 

procedimentos institucionais que, através de instrumentos específicos, permitem a 

implantação da Política Estadual para a região, orientando o processo de ocupação e 

utilização racional dos recursos naturais da Zona Costeira do Estado do Paraná”. 

 

Assim, em alguns documentos institucionais, poderá surgir a denominação de Zona Costeira 

do Estado do Paraná, confluindo ao Plano Diretor quanto ao PDZPO - Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá. 

 

10.6.2 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá 

 

Segundo a Lei Complementar Municipal nº 62 de 27 de agosto de 2007, a área onde será 

instalado o Complexo Logístico Intermodal da CBL está categorizado como Zona de Interesse 

Portuário (ZIP), portanto, o seu uso prioritário é para atividades portuárias e correlatas, 

garantindo assim a implantação dos estabelecimentos classificados como Indústrias 1, 2 e 3, 

Comércio e Serviço Geral, Comércio e Serviço Específico, Comércio e Serviço Setorial e 

Indústria Caseira, Comércio e Serviço Vicinal, Comércio e Serviço de Bairro de grande e 

médio porte. 
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Tabela 59: Uso e Ocupação do Solo 
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O PDZPO – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá, teve por 

iniciativa da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA empreender estudo 

minucioso da situação atual dos portos em questão, assim como estabelecer tendências futuras 

de demanda, tráfego marítimo e outros aspectos importantes para o planejamento portuário, 

outrossim, definir o uso apropriado das áreas do porto. Assim, uma vez contextualizada as 

demandas atuais, foi possível delinear o zoneamento futuro em busca do qual a Autoridade 

Portuária deverá gerir as ações inerentes ao porto, permitindo, assim, ações da Autoridade 

Portuária para garantir seu papel de destaque no cenário portuário nacional e internacional. 

 

A união, assim em coadjuvação aos referidos Atos, deu a plenitude legal à implantação e 

operação do Complexo Logístico Intermodal, leia-se Porto Organizado, Decreto n° 4.558 de 

30 de dezembro de 2002, o qual estabeleceu como área do Porto Organizado de Paranaguá: 

 

I - Pelas instalações portuárias terrestres existentes na Baía de Paranaguá, desde o Pontal 

do Sul, estendendo-se até a Foz do Rio Nhundiaquara, abrangendo todos os cais, docas, 

pontes e piers de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, 

edificações em geral, vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os 

terrenos e ilhas ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à 

União, incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de Paranaguá ou sob sua guarda e 

responsabilidade. 

 

II - Pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviários, tais como áreas de fundeio, bacias 

de evolução, canais de acesso da Galheta, Sudeste, do Norte e suas áreas adjacentes até às 

margens das instalações terrestres do Porto Organizado, conforme definido no inciso I deste 

artigo, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela administração do Porto 

ou por outro órgão do Poder Público. 

 

O polígono no qual se encontra inserido o Porto Organizado de Paranaguá foi definido pela 

própria autoridade e aprovada pelo CAP através da Resolução 008/2010, regulamentada pelo 

Decreto n° 1.562 de 31 de maio de 2011. 

 

Art. 1º - A Lei dispõe sobre a divisão do território do Município de Paranaguá em zonas e 

setores e estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de 

orientar e ordenar o crescimento da cidade. 

 

Esta lei dispõe sobre a divisão do território do Município de Paranaguá em zonas e setores e 

estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de orientar e 

ordenar o crescimento da cidade. 

 

Art. 2º - São partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 
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I - Anexo I - Tabelas de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo; 

II - Anexo II - Classificação, Definição e Relação dos Usos do Solo para Implantação do 

Zoneamento; 

III - Anexo III - Mapa de Zoneamento Rural; 

IV - Anexo IV - Mapa de Zoneamento Urbano; 

V - Anexo V - Mapa Detalhamento dos Setores da ZPTI (setores); e 

VI - Anexo VI - Mapa Detalhamento dos Setores Especiais. 

 

Art. 3º - Zoneamento é a divisão do território do Município que visa dar a cada região 

melhor utilização em função das condições ambientais, da topografia, do sistema viário e da 

infraestrutura existente, através da criação de zonas e setores de uso e ocupação do solo e 

adensamentos diferenciados, tanto para a área Rural quanto para a área Urbana, ora 

denominadas de Macro zona Rural e Macro zona Urbana. 

 

Parágrafo Único - As zonas e setores serão delimitados por vias, logradouros públicos, 

acidentes topográficos e divisas de lote. 

 

Art. 4º - As disposições desta lei deverão ser observadas, obrigatoriamente: 

 

I - na concessão de alvarás de construção; 

II - na concessão de alvarás de localização de usos e de atividades urbanas; 

III - na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a edificações de 

qualquer natureza; 

IV - na urbanização de áreas; 

V - no parcelamento do solo. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º - O Zoneamento e os critérios de Uso e Ocupação do Solo atendem à Política Urbana 

e à Política de Uso e Ocupação do Solo, contidas na Lei do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Paranaguá, que estabelece os seguintes 

objetivos: 

 

I - a ordenação das funções da cidade através da utilização racional do território, dos 

recursos naturais, e do uso dos sistemas viário e de transporte, quando do parcelamento do 

solo, da implantação e do funcionamento das atividades essenciais à vida da cidade 

(residenciais, comerciais, de serviços e industriais); 

II - estímulo à geração de empregos e renda, incentivando o desenvolvimento e a distribuição 

equilibrada de novas atividades; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777678/art-3-lc-62-07-paranagua
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777626/art-4-lc-62-07-paranagua
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7777490/art-5-lc-62-07-paranagua
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III - compatibilização do uso do solo com a morfologia da cidade e com o sistema viário e 

transporte coletivo; 

IV - hierarquização do sistema viário, de forma a garantir o efetivo deslocamento de 

veículos, atendendo às necessidades da população, do sistema de transporte coletivo; 

V - adensamento habitacional e das atividades comerciais e de serviços em áreas que 

dispõem de sistema viário e demais infraestruturas; 

VI - desenvolvimento e recuperação das áreas e comunidades rurais e insulares integrando-

as às atividades e ao espaço urbano; 

VII - viabilização de meios que proporcionem qualidade de vida à população, em espaço 

urbano adequado e funcional e com planejamento integrado das políticas públicas; 

VIII - preservação da escala da cidade e de seus valores naturais, culturais e paisagísticos; 

IX - compatibilização das políticas de incentivos à preservação do Patrimônio Ambiental, 

Cultural e Paisagístico; 

X - participação da comunidade na gestão urbana; 

XI - atendimento à função social da propriedade imobiliária urbana, preconizado na 

Constituição Federal e na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. 

 

SEÇÃO IV 

DA ZONA DE INTERESSE PORTUÁRIO - ZIP 

 

Art. 39 - A Zona de Interesse Portuário (ZIP) caracteriza-se pelo uso prioritário e 

preponderante de atividades portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e 

urbano significativos. 

 

Art. 40 - São objetivos da Zona de Interesse Portuário: 

 

I - dar condições de desenvolvimento e incrementar as atividades portuárias; 

II - concentrar atividades incômodas ao uso residencial; 

III - concentrar atividades de risco ambiental de forma controlada. 

 

§ 1º - O uso e a ocupação da ZIP deverá respeitar a legislação ambiental federal e estadual 

pertinente. 

 

§ 2º - Na Zona referida no caput desse artigo, poderá ser aplicado o instrumento da 

utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública, nos termos da lei específica. 

 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá e Antonina foi 

desenvolvido através da parceria entre a Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina 

(FEESC), representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7774003/art-39-lc-62-07-paranagua
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/7773985/art-40-lc-62-07-paranagua
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10.7 Comunidades Urbanas 

 

Não haverá impactos às Comunidades Urbanas existentes, seja em termos de aumento 

populacional e/ou equipamentos urbanos. No entanto, as microrregiões da ADA (Vila Rute e 

Serraria do Rocha) serão impactadas pelo aumento de tráfego de veículos. 

 

No entanto, um processo inerente a essas comunidades diz respeito ao acúmulo de lixo 

verificado na ADA, como observado na Figura 77. 
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Figura 76: Acúmulo de lixo na Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo ÁGUASPURAS / CBL 
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Nota: As referidas imagens são rotineiras nos locais de implantação do empreendimento, em 

especial no Terminal e Pátio de Estacionamento e Triagem. 

10.8 Comunidades Indígenas e Quilombolas 

 

Segundo as pesquisas realizadas, na Área de Influência Indireta (AII) ocorrem três 

Comunidades indígenas: área Indígena M´Bya Guarani Kuaray Oguata em Guaraqueçaba – 

normatizado pelo Decreto Municipal nº 640/08, área Indígena Ilha da Cotinga em Paranaguá e 

Área Indígena Sambaqui do Guaraguaçu em Pontal do Paraná - Decreto Municipal 2153/05). 

Há, ainda, uma área indígena não demarcada, denominada Área Indígena Morro das Pacas, 

em Guaraqueçaba. 

 

É importante frisar que não existem demarcações indígenas ou quilombolas na Área de 

Influência Direta (AID) e na ADA do Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. 

 

10.9 Sítios Arqueológicos e Patrimônio Histórico 

 

Em princípios do século XX, a cidade de Paranaguá restringia-se ao perímetro relativamente 

reduzido, compreendido entre as margens do Rio Itiberê, onde fixou seu primeiro embrião, e 

as ruas atualmente denominadas Elísio Pereira, Dr. Leocádio, Praça Fernando Amaro, Faria 

Sobrinho e Manoel Bonifácio. Posteriormente, e de maneira um tanto desordenada, a 

ocupação se estendeu, formando um grande triângulo compreendido pela Baía de Paranaguá, 

o Rio Emboguaçu e o Rio Itiberê. 

 

Em 1967, com objetivo de disciplinar esse crescimento, criou-se um convênio entre o 

Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Paranaguá, por intermédio de sua 

Comissão de Desenvolvimento Municipal – Condem, a Superintendência do Porto de 

Paranaguá e a Universidade Federal do Paraná, para produzir um Plano Diretor, o qual, entre 

outras providências, propunha o estabelecimento de um zoneamento da cidade, baseado no 

uso predominante de cada área e suas tendências de evolução, “atendendo-se, obviamente, 

para as correções necessárias ao uso adequado do espaço urbano”. Dividiu-se a cidade em 

zonas comerciais, zonas residenciais, zonas de trabalho e zonas especiais. Entre as zonas 

comercias, está o Centro Histórico, caracterizado por densidade de ocupação que vem se 

mantendo inalterada ao longo dos anos, onde as construções de caráter histórico determinam o 

gabarito para as novas edificações. 

 

O Município de Paranaguá, nos séculos XVIII e XIX, é ainda perfeitamente identificável no 

conjunto urbano. Estendendo-se às margens do Itiberê, a cidade velha tem sua paisagem 

própria, formada por pequena trama de ruas e vielas tortuosas, onde se enfileiraram séries de 

casas térreas e assombradas construídas no alinhamento, sem recuo. 
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Sobressaem-se, no conjunto, algumas edificações de maior vulto portadoras, no passado, de 

papel importante na vida local como as igrejas, a antiga fonte, entre outras. Esse conjunto, 

entretanto, não é uniforme, porquanto a maior parte do primitivo casario sofreu alterações 

irreparáveis, como é o caso da Igreja Matriz, totalmente descaracterizada. 

 

Por outro lado, muitas outras edificações foram demolidas para dar lugar a novas construções, 

como foi o caso da capela do Senhor do Bom Jesus dos Perdões, erguida em 1710 e posta 

abaixo no início deste século. Saliente-se, entretanto, não obstante todas as mutilações 

sofridas pela cidade antiga, que se manteve inalterada em escala urbana, fato decorrente da 

fidelidade ao gabarito, à escala, observada pelas novas construções, quase sempre erguidas, 

também, no alinhamento das edificações vizinhas, mais antigas. 

 

No entanto, se a cidade antiga sobreviveu quase incólume em termos de escala urbana, no que 

tange aos elementos arquitetônicos mostra-se fracionada em conjuntos e monumentos ainda 

portadores de suas características primitivas. Entre estes monumentos citam-se o antigo 

Colégio dos Jesuítas, atual Museu de Arqueologia, já referido anteriormente, e que ocupa 

metade de uma quadra. Uma de suas frentes está voltada para a Rua XV de Novembro, a 

principal da cidade e a outra, para o Rio Itiberê. Outro monumento digno do registro é a Igreja 

de São Francisco das Chagas, construída entre 1710 e 1784, pela já extinta Ordem Terceira de 

São Francisco, e localizada em pleno centro em uma esquina da Rua XV de Novembro. 

 

A Igreja foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, passando por obras de 

restauração, após o incêndio que sofreu. Sua visão se mostra prejudicada pela existência de 

edificações contíguas, recentes. Também tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e pelo Patrimônio Estadual é a Igreja de São Benedito, pertencente à irmandade do 

mesmo nome. 

 

Outros monumentos de importância são a Igreja Matriz, construção colonial, infelizmente 

totalmente desfigurada por reformas sucessivas, o Palácio Visconde de Nacar, imponente 

edificação do século XVII, sede da atual Câmara Municipal, a Fonte Velha datada do século 

XVII, mas portadora de acréscimos e modificações posteriores e que tinha por função o 

abastecimento de água à população e às embarcações que a cidade aportava. 

 

Citem-se ainda, o conjunto de edificações residenciais fronteiriço à Igreja Matriz, num total 

de três casas térreas e dois sobrados, os quais, apesar de intervenções sofridas, mantêm 

íntegras suas características arquitetônicas; o conjunto de sobrados à margem do Itiberê, com 

sua escala mantida intacta formando o cenário excelente para quem se aproxima da cidade 

pelo mar ou dele se avizinha percorrendo a Rua General Carneiro; o Mercado, embora não 
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constituído propriamente atração histórica, é local de interesse pela presença de lojas de 

artesanato e restaurantes populares. 

 

O Porto de Paranaguá, motivo de atração por quem vem do interior, com sua visão do mar, 

dos navios e de todo equipamento de que é dotado. 

 

Com o objetivo de preservar a paisagem urbana, a integridade dos monumentos e promover a 

recuperação de edificações de interesse, que, por um motivo ou outro, tiveram suas 

características alteradas, o Estado do Paraná, através de sua curadoria do Patrimônio Histórico 

e Artístico, órgão da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, 

elaborou um conjunto de normas a serem observadas na área definida como Centro Histórico, 

integrando a poligonal que se inicia no ponto zero, situado no cruzamento dos eixos das Ruas 

Vieira dos Santos (a primitiva Rua do Fogo, a primeira a ser aberta na cidade) com a Rua 

Mestre Leopoldino, seguindo no sentido Sudoeste pelo eixo desta até encontrar o eixo da Rua 

Conselheiro Sinimbu, definido assim, o ponto um, de onde segue pelo eixo da referida rua, no 

sentido Sudoeste, até encontrar o eixo da Rua Padre Albino, aqui definido como ponto dois. 

 

Deste ponto, pelo eixo da Rua Visconde de Nacar, segue no rumo Nordeste, até o eixo da Rua 

Manoel Bonifácio, definindo o ponto número dez, de onde retorna em direção Sudoeste até o 

eixo da RuaPresciliano Corrêa, definindo o ponto onze, de onde segue, no sentido Sudoeste, 

pelo eixo da dita Presciliano Corrêa, até o eixo da rua XV de Novembro, definindo o ponto 

doze, daí pelo eixo desta, no sentido Sudoeste, até encontrar o eixo da Rua Professor Cleto, 

onde fica o ponto treze. 

 

 Daí seguindo pelo eixo desta mencionada rua, no sentido Oeste-Noroeste, até encontrar o 

prolongamento da Rua Vieira dos Santos, definido o ponto quatorze, de onde segue no rumo 

Sudoeste, pelo eixo desta última, até o ponto zero, início da poligonal. Além dos imóveis 

situados no espaço internos da poligonal, integram-se à área de tombamento todos os imóveis 

situados nos espaços externos, o entorno voltados para a referida poligonal, inclusive os 

edificados nas esquinas. 

 

A fim de que sejam atendidas as exigências prescritas pela Lei Estadual n.º 1.211/53, no que 

concerne à regulamentação das áreas envoltórias de bens tombados, fica estabelecido como 

área envoltória do tombado Centro Histórico de Paranaguá a definiçãoda poligonal que se 

inicia no denominado ponto zero, coincidente com o ponto zero da poligonal da área tombada, 

de onde segue no sentido Sudoeste, pelo eixo da Rua Vieira dos santos, até encontrar o eixo 

da Rua dos Expedicionários, definindo o ponto um. Deste, no rumo Sul-Sudeste, até encontrar 

o prolongamento do eixo da Rua João Estevão, definido o ponto dois, de onde segue no 

sentido Nordeste, pelo prolongamento do eixo da Rua João Estevão, até encontrar o eixo da 

Rua João Regis, definindo o ponto três. Daí, no sentido Sudeste, pelo prolongamento João 

Regis, numa distância de 45m, fica definido o ponto quatro, daí seguindo no rumo Nordeste, 
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até encontrar o prolongamento do eixo da Rua Professor Cleto, define-se o ponto cinco, 

situado na poligonal do tombamento, a partir de onde segue paralelamente a esta, até o ponto 

sete, coincidente com o ponto seis do Decreto do Tombamento. Deste ponto, segue pelo Rio 

Itiberê, no sentido Nordeste, até encontrar o prolongamento do eixo da Rua Manoel 

Bonifácio, até encontrar o eixo da Rua Faria Sobrinho, definindo-se, então, o ponto oito. Daí, 

no rumo Sudoeste, até o eixo da Rua Presciliano Corrêa, definindo o ponto nove, de onde 

segue rumo Norte-Noroeste, até o eixo da Rua Dr. Leocádio, definindo o ponto dez, de onde, 

rumo Sudoeste, vai encontrar o eixo da Rua Gabriel de Lara, definindo o ponto onze. No 

sentido Noroeste, segue daí até encontrar o eixo da Rua Julia da Costa, onde se define o ponto 

doze e, daí, na direção Sudoeste, até o encontro do eixo da Rua Mestre Leopoldino, onde se 

encontra o ponto treze e, no rumo Sudoeste, até o ponto zero, início da poligonal (Governo do 

Estado do Paraná – Secretária Estadual da Cultura, Coordenação do Patrimônio Natural / 

Setor Histórico de Paranaguá: InscriçãoTombo 109-II, Processo Número 17/90, Data da 

Inscrição: 22 de dezembro de 1990).
10

 

 

A partir da data do tombamento do Centro Histórico de Paranaguá toda e qualquer 

intervenção em edificações situadas na poligonal que define, bem como seu entorno, só será 

permitida depois de ouvidos os órgãos competentes, incluídos o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, na esfera federal, bem como as instituições estaduais e 

municipais diretamente relacionadas com o assunto. 

 

O centro histórico de Paranaguá é o mais novo patrimônio histórico do Paraná reconhecido 

nacionalmente. A área, que foi tombada em nível estadual na década de 1990, teve a proposta 

de tombamento pelo governo federal aceita às 11h30 de 03 de abril do ano 2013, em uma 

reunião do conselho consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), que ocorre durante todo o dia na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais 

(Gazeta do Povo, 8 de abril de 2013). 

 

“Esse é um reconhecimento à importância da primeira cidade do Estado do Paraná para a 

grandeza do país”, disse o superintendente do Iphan no Paraná, José La Pastina Filho, 

segundo nota divulgada pelo órgão. De acordo com La Pastina, o centro histórico 

parnanguara já tinha três monumentos tombados pelo Iphan. A chancela agora abrange todo 

o conjunto arquitetônico e urbanístico (Idem).” 

 

O reconhecimento de um bem móvel, imóvel ou natural como patrimônio impede a demolição 

ou alteração do projeto original. Fica permitido apenas o processo de restauração desde que 

preserve as características originais da época em que foi construído. Conforme explicou La 

Pastina, à Gazeta do Povo em novembro, o tombamento do governo federal dá mais 

reconhecimento ao bem, mas na prática ele já estava sendo preservado, uma vez que a 

                                                           
10

(http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=192; Acesso em 30/06/2013). 

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=939943&tit=Uniao-tomba-15-bens-do-Parana
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=939943&tit=Uniao-tomba-15-bens-do-Parana
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=192
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Constituição determina que a manutenção do patrimônio histórico e cultural é de 

responsabilidade de municípios e estados (Ibidem). 

 

A área protegida e agora reconhecida como patrimônio nacional abrange todo o núcleo mais 

antigo da cidade, que vai da Igreja de São Benedito, na Rua Conselheiro Sinimbu, até a Rua 

Visconde de Nácar. Estão incluídos importantes exemplares da arquitetura colonial brasileira, 

como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o Colégio dos Jesuítas, a Igreja da Ordem 

3ª de São Francisco das Chagas e a antiga Rua da Praia. Com a aprovação o processo de 

tombamento agora será encaminhado para o Ministério da Cultura, para ser homologado pelo 

ministro Juca Ferreira (Ibidem). 

 

Visto o local onde será instalado o Complexo Logístico Intermodal, a área já está 

caracterizada como antropizada, com ausência de Sítios Arqueológicos, impermeabilizada 

com camada asfáltica que, por conseguinte, não implica em alterações em sua Área de 

Influência ou impactos à População local. 

 

Independente da execução ou não do empreendimento, os Sítios Arqueológicos e Patrimônios 

Históricos não sofrerão impactos. 

 

10.10 Diagnóstico Sociológico: Programas e ações mitigadoras 

 

As informações apresentadas ao longo do presente estudo revelam por meio de caracteres e 

estatísticas gerais que o município de Paranaguá, considerando tradições que orientaram sua 

fundação, apresenta limitações clássicas no que diz respeito ao vínculo do oferecimento de 

serviços públicos às camadas mais carentes da realidade social local. No entanto, tal 

constatação não foge à regra de outras cidades, sejam similares em termos de estrutura 

urbanaou mais urbanizadas.Mas o ponto que mais chama atenção reside numa das principais 

atividades econômicas do município: a economia portuária. 

 

As atividades portuárias no caso em questão são potenciais por uma série de motivos. A 

estratégica localização geográfica e a expansão econômica vigente podem ser compreendidas 

enquanto fatores decisivos. Afinal, quando um país aumenta a sua produção material é 

necessário um sistemático aperfeiçoamento logístico direcionado para o escoamento da 

mesma. 

 

Neste raciocínio, o setor portuário assume um papel sócio econômico de suma importância. 

No caso do município de Paranaguá isso fica evidente. Tanto que a legislação de zoneamento 

e uso do solo instituiu uma Zona de Interesse Portuário (ZIP). E é justamente nessa região que 

o terminal de granéis líquidos, o pátio de triagem e duto viário, estruturas referentes ao 

empreendimento da CBL, serão viabilizados e implantados. 
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Conforme legislação local, a ZIP foi planejada enquanto uma área exclusiva de atividades 

portuárias. No entanto o aumento da população e um ritmo de políticas públicas que não 

acompanhou esse crescimento determinaram, nos últimos 30 anos, a ocupação da ZIP no 

sentido de fixação de residências, ofuscando a exclusividade prevista na lei de zoneamento e 

contribuindo significativamente com o povoamento desordenado e consequentemente 

consolidando problemas sociais característicos da infraestrutura urbana precária, como por 

exemplo,a criminalidade. 

 

Destacando tal fato, e mesmo considerando a ausência de estatísticas e indicadores específicos 

dos bairros que compõem a ZIP, por meio da pesquisa de campo foi possível notar a carência 

estrutural da região. Em especial a malha viária precária, a falta de sinalização de trânsito, um 

comércio local reduzido e a vigência de moradias. Nesses pontos existem as possibilidades de 

iniciativas de Responsabilidade Social. 

 

O termo Responsabilidade Social pode ser compreendido como o reconhecimento presente 

nos cidadãos, seja individualmente ou em conjunto, dos seus respectivos deveres para com a 

comunidade em que vivem e a sociedade em geral. Este conceito se fundamenta no princípio 

de que as ações individuais produzem efeitos (positivos ou negativos) no cotidiano social, 

tanto na vida de cada indivíduo, quanto nas coletividades. “Assim, a Responsabilidade Social 

concretiza-se por meio da tomada de atitudes, comportamentos e práticas positivas e 

construtivas, que contribuem para preservar e melhorar o bem-comum e elevar a qualidade de 

vida de todos”
11

. 

 

A preposição acima define um posicionamento acerca da vivência social destacando a 

inclusão social e a sustentabilidade enquanto valores morais contemporâneos, fomentando 

uma ética fundamentada na alteridade na interdependência dos indivíduos no conjunto social. 

Tanto é assim, que diversos editais oriundos da esfera estatal apresentam possibilidades de 

incentivos fiscais por contrapartidas sociais inspiradas em tais valores, que podem ser 

operacionalizadas por instituições públicas, privadas e comunitárias, Portanto, as iniciativas 

de Responsabilidade Social figuram como princípio norteador da CBL no que diz respeito aos 

impactos provocados pelo empreendimento. 

 

Na Área Diretamente Afetada (ADA), é possível concluir que a operação do empreendimento 

da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.aumentará, por questões práticas, o 

tráfego de veículos na região, pois haverá um aumento das demandas produtivas acerca do 

setor portuário. É justamente esse fato que fundamenta a primeira medida mitigadora 

sugerida. Essa diz respeito às melhorias das vias públicas que dão acesso às estruturas 

operacionais do empreendimento e a sinalização das mesmas. É lógico que tais iniciativas são 

de alçada do poder público, no entanto, e já seguindo o raciocínio da Responsabilidade Social, 

                                                           
11

(http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-responsabilidade-social; Acesso em 12/07/2013) 

http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-responsabilidade-social
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seria interessante a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. manter sistemática 

relação com à esfera estatal, fornecer apoio material e intelectual a campanhas de 

conscientização e educação no trânsito (sejam elas organizadas tanto pela iniciativa estatal, 

quanto pela iniciativa privada) e formar parcerias cidadãs com a comunidade local organizada 

no sentido de contribuir para a formação de grupos de pressão no que se refere a 

reivindicações por melhor mobilidade urbana na região. 

 

Uma segunda sugestão destaca uma questão que surgiu como obstáculo para o presente 

estudo: a ausência de informações socioeconômicas (especialmente estatísticas) referentes às 

áreas afetadas e influenciadas. Nesse ponto, a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA 

S.A. poderia buscar viabilizar um arrolamento científico de tais dados, firmando parcerias 

junto à Prefeitura Municipal, a instituições do terceiro setor (ONG’s, associações 

comunitárias, etc.) e de ensino superior. Tal iniciativa vai ao encontro do interesse público, 

visto que esse tipo de informação é fundamental para o planejamento urbano contemporâneo. 

 

No que tange a questão de sugestão de programas, os quais devem ser implantados de um 

modo mais sistemático e efetivo, duas áreas chamaram atenção: geração de renda e educação 

ambiental. Ambas condicionam institucionalmente iniciativas de Responsabilidade Social e 

revelam acontecimentos diretamente ligados aos locais onde as estruturas produtivas do 

empreendimento funcionarão. 

 

Nos terrenos destinados ao terminal de granéis líquidos e ao pátio de triagem, acumula-se lixo 

despejado pela população do entorno. E esse lixo fica um bom tempo a céu aberto até que a 

limpeza pública o colete. Assim, uma sistemática campanha de educação ambiental junto a 

esta população, conjugada a uma formação direcionada para a constituição de cooperativas de 

reciclagem surgem como projetos muito interessantes do ponto de vista da inclusão social e 

da sustentabilidade. 

 

Nesse pretenso processo, um estreito contato com as associações de moradores da ZIP é 

fundamental. E considerando que existem inúmeras instituições do terceiro setor que atuam 

nesse sentido, a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. encontra-se diante de 

condicionantes sociais favoráveis para a viabilização deste programa, bem como das medidas 

mitigadoras que também foram propostas no presente tópico. 

 

 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

402 

 

 

11. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E NORMAS TÉCNICAS 

 

Com objetivo de nortear o bom funcionamento das diversas atividades econômicas e 

equilibrar as relações com o meio físico, biótico e antrópico, ocorre Compêndio próprio e 

normas técnicas que a CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. necessariamente 

seguirá durante a construção e operação do Complexo Logístico Intermodal. A seguir está 

discriminada a legislação no âmbito das três Esferas Executivas de Poder. 

 

11.1 Âmbito Federal 

 

LEIS 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

- Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 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 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 nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre normas de proteção à fauna silvestre, 

dando premissas básicas à vida animal. 

 

- Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – “Estatuto das Cidades” - Regulamenta o art. 182 e 

183 da Constituição Federal estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências. 

 

- Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 – Cria o Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI. 

 

- Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Novo 

Código Florestal); altera as leis nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, Lei nº 9393 de 19 de 
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dezembro de 1996 e Lei nº 11428 de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4771 de 15 

de setembro de 1965, lei nº 7754 de 14 de abril de 1989 e a Medida Provisória nº 2166 de 24 

de agosto de 2001 e dá outras providências. 

 

- Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 - Altera a Lei n
o
 12.651, de 25 de maio de 2012, 

que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n
os

 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; e revoga as 

Leis n
os

 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 

Provisória n
o
 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei n

o
 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2
o
 do art. 4

o
 da Lei n

o
 12.651, de 25 de maio de 

2012. 

 

- Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas 

de Proteção Ambiental e dá outras providências. 

 

- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

 

- Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989 – Altera a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, a Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803 de 02 de julho de 1980 e 

dá outras providências. 

 

- Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

e dá outras providências. 

 

- Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 – Dispões sobre o regime jurídico de exploração 

dos portos organizados e das instalações portuárias. Revogada pela lei 12.815 de 05/06/2013. 

 

- Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

 

- Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 9.795, de 27de abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
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- Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 – Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 

- Lei nº 9.985, de 18 de julho de 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. 

 

- Lei nº 9.513, de 20 de novembro de 1997 – Amplia os limites do Parque Nacional do 

Superagui, criado pelo Decreto nº 97.688 de 25 de abril de 1989. 

 

- Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961 – Dispõe sobre a proteção dos monumentos 

arqueológicos e pré-históricos. 

 

- Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980 – Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 – Institui a Ação Civil Pública de Responsabilidade por 

Danos causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, a Bens e Direitos de Valor Artístico, 

Estético, Histórico e Paisagístico. Estas ações objetivam responsabilizar e obrigar o poluidor a 

reparar o dano gerado. Disciplina as ações civis públicas que podem ser propostas pelo 

Ministério Público, pela União, Estados e Municípios ou por autarquias, empresas públicas, 

fundações, sociedades de economia mista ou associações de defesa ao meio ambiente. 

 

- Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962 – Define os casos de desapropriação por interesse 

social e dispõe sobre sua aplicação.  

 

- Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 – Dispõe sobre a reestruturação dos transportes 

aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. 

 

- Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 – Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 

União dos portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 

operadores portuários; altera as Leis nºs 5.026 de 10 de junho de 1966, 10.233 de 05 de junho 

de 2001, 10.683 de 28 de maio de 2003, 9.719 de 27 de novembro de 1998 e 8.213 de 14 de 

julho de 1991; Revoga as Leis nºs 8.630 de 25 de fevereiro de 1993 e 11.610 de 12 de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4132.htm
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dezembro de 2007 e dispositivos das Leis nºs 11.314 de 03 de julho de 2006 e 11.518 de 5 de 

setembro de 2007 e dá outras providências. 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

406 

 

 

DECRETOS 

 

- Decreto nº 24.463, de 10 de junho de 1934 – Decreta o Código de Águas. 

- Decreto nº 4.712, de 29 de maio de 2003 - Revogado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de 

setembro de 2007 - Dá nova redação ao art. 36 do Decreto no 1.744, de 8 de dezembro de 

1995, que regulamenta o benefício de prestação continuada devida a pessoa portadora de 

deficiência e a idoso, de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  

 

- Decreto nº 4.163, de 20 de fevereiro de 2002 – Dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional, prevista na Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 – Regulamenta a Lei 9.795, de 27 de abril de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.  

 

- Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 – Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

- SNUC, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009 – Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 

4.340 de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

 

- Decreto nº 4.871, de 06 de novembro de 2003 – Dispõe sobre a instituição dos Planos de 

Áreas para o combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências. 

 

- Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988 – Dispõe sobre a inclusão, no orçamento dos 

projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de 

natureza ambiental, cultural e social decorrente da execução desses projetos e obras. 

 

- Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004 – Define regras para identificação de áreas 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 

biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

 

- Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004 – Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio 

de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre 

regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e 

dá outras providências. 
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- Decreto nº 6.514, de 22 de junho de 2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração 

destas infrações, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 – Regulamenta o artigo 3º da Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal e 

institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. 

 

- Decreto nº 88.351, de 01 de junho de 1.983 – Regulamenta a Lei nº 6.938 de 31/08/1981 e a 

Lei nº 6.902 de 27/04/1981 que dispõe, respectivamente, sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente e sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e dá outras 

providências.  

 

- Decreto nº 97.688, de 25 de abril de 1989 – Cria no Estado do Paraná, o Parque Nacional do 

Superagüi, no município de Guaraqueçaba e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981 e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

 

- Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 – Dispõe sobre desapropriações por utilidade 

pública.  

 

- Decreto nº 4.558, de 30 de dezembro de 2002 – Dispõe sobre a delimitação das áreas dos 

Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, no Estado do Paraná. 

 

- Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002 – Regulamenta o art. 9º, inciso II da Lei nº 6.938 

de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Brasil – ZEE, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 5.566, de 26 de outubro de 2005 – Dá nova redação ao caput d art. 31 do Decreto 

4.340 de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

 

- Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305 de 2 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm
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- Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013 – Regulamenta o disposto na Lei 12.815 de 05 de 

junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos 

organizados e de instalações portuárias. 

 

- Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 - Institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

 

- Decreto nº 5.790, de 25 de maio de 2006 – Dispõe sobre a composição, estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho das Cidades – ConCidades, e dá outras 

providências. 

 

- Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006 - Regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. 

 

- Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003 - Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

 

- Decreto n° 750, de 10 de fevereiro de 1993 - Dispõe sobre o corte, a exploração e a 

supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata 

Atlântica, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 6.695, de 15 de dezembro de 2008 - Dá nova redação ao art. 152 - A do Decreto 

no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

 

- Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às infrações de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional, prevista na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

 

- Instrução Normativa Interministerial nº 13, de 16 de outubro de 2012 – Protege os Meros do 

Brasil por 3 anos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5790.htm
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MEDIDA PROVISÓRIA 

 

- Medida Provisória nº 2.163-41de 23 de agosto de 2001 – Acrescenta dispositivo à Lei nº 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

- Medida Provisória nº 517/12 – Normatiza artigos da Lei Federal nº 12.727/12 (Código 

Florestal). 

 

NORMAS 

 

- Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos (IMDG Code) – guia padrão para 

todos os aspectos de movimentação de mercadorias perigosas e poluentes marinhos no 

transporte marítimo. O Código estabelece os seguintes princípios básicos: recomendações 

detalhadas para cada substância, materiais e artigos, e uma série de recomendações para boas 

práticas operacionais, inclusive recomendações sobre terminologia, embalagem, rotulagem, 

acondicionamento, segregação, manipulação e ação de respostas a emergências. Situação no 

Brasil: O DOU nº 236 de 10/12/2009 (Seção 1, pág. 50) publicou a Portaria nº 12 de 08/12/09 

dando publicidade ao texto em português consolidado incluídas as emendas até 1º de janeiro 

de 2010. Mas informações: IMO CCA-IMO 

 

- NBR 10004 (ABNT) – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao 

meio ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação 

adequados; 

 

- NBR 17505/2013 — Armazenamento de líquidos inflamáveis e Combustíveis Partes: 1; 2; 

3; 4; 5 e 6. 

 

- NBR 17505-1/2006 — Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com 

tanques estacionários. 

 

- NBR 9077/93 - Saídas de emergência em edifícios. 

 

- NBR 9441/98- Execução de Sistemas de detecção de incêndios. 

 

- NBR 12615/92 - Sistema de combate a incêndio por espuma. 

 

- NBR 12693/93 – Sistema de proteção por extintores de incêndio. 

 

- NBR 13714/2000 - Sistemas de hidrantes e mangotes para combate a incêndio. 
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- NBR 14870/2002 – Esguichos de jato regulável para combate a incêndio. 

 

- NBR 5418/95 – Instalações elétricas em atmosferas explosivas. 

- NBR 7821/83 - Tanques soldados para armazenamento de petróleo e derivados. 

 

- NBR 7824/83 — Sistemas de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva. 

 

- NBR 5418/95 - Instalações elétricas em ambiente com líquidos, gases e vapores inflamáveis. 

 

- NBR 7820 – Segurança nas instalações de produção, armazenamento, manuseio e transporte 

de etanol (álcool etílico). 

 

- NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático. 

 

- NBR 13792 – Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de 

armazenamento em geral – Procedimento. 

 

- NBR 15511 – Líquido gerador de espuma (LGE), de baixa expansão, para combate a 

incêndios em combustíveis líquidos. 

 

- NBRIEC 60079-1 – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Especificação. 

 

- NR 1 – Disposições Gerais; 

 

- NR 4 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

- NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 

 

- NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 

- NR 7 – Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 

- NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 

- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 

- NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

 

- NR 12 – Máquinas e Equipamentos; 

 

- NR 13 - Caldeiras e Vasos Sob Pressão; 
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- NR 15 – Atividades e Operações Insalubres; 

 

- NR 16 – Atividades e Operações Perigosas; 

- NR 17 – Ergonomia; 

 

- NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis Combustíveis; 

 

- NR 23 – Segurança e Proteção Contra Incêndios; 

 

- NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 

- NR 25 – Resíduos Industriais; 

 

- NR 26 – Sinalização de Segurança; 

 

- NR 28 – Fiscalização e Penalidades; 

 

- NR 30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário – Objetiva a proteção e a 

regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários 

 

- NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 

 

- NR 35 – Trabalho em Altura. 

 

- API 620 - American Petroleum Institute. 

 

- API 650 - American Petroleum Institute. 

 

- API 2000 - American Petroleum Institute. 

 

- ANSl B 31 — American National Standard code for pressure piping. 

 

- ANSI B 31.1 - Power Piping.  

 

- NFPA 15 - Standard for water spray fixed systems for fire protection. 

 

- Instrução Técnica nº 25/2011 – Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis 

inflamáveis. 

 

- NFPA 11 – Standard for Low-Expansion Foam – 2002-2005 Edition. 
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- NFPA 13 – Standard for the installation of sprinkler systems – 2002-2010 Edition. 

 

- NFPA 15 - Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection – 2007 Edition. 

 

- NFPA 16 – Standard for the installation of foam-water sprinkler and foam water spray 

systems - 2003 Edition. 

 

- NFPA 30 – Flammable and combustible liquids code – 2003 Edition. 

 

- ANSI B 31.1 – Piping and piping systems. 

 

- Boletim API 620 – Recommended rules for design and construction of large, welded, low 

pressure storage tanks. 

 

- Boletim API 650 – Apêndice F. 

 

- Boletim API 650 – Apêndice H – Welded steel tanks for oil storage. 

 

- Norma Petrobrás N-1203D/97. 

 

- Norma Petrobrás N-1674B/98. 

 

PORTARIAS 

 

- Portaria ANP Nº. 110 de 19/7/2002 - Agência Nacional de Petróleo. 

 

- Portaria ANP nº 170, de 26 de novembro de 1998 – Estabelece a regulamentação para a 

construção, a ampliação e a operação de instalações de transporte ou de transferência de 

petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito, biodiesel e misturas óleo 

diesel/biodiesel. 

 

- Portaria Conjunta 259, de 7 de agosto de 2009 do MMA e do IBAMA - Fica obrigado o 

empreendedor a incluir no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA, capítulo específico sobre as alternativas de tecnologias mais limpas 

para reduzir os impactos na saúde do trabalhador e no meio ambiente, incluindo poluição 

térmica, sonora e emissões nocivas ao sistema respiratório 

 

- Portaria MMA nº 126, de 27 de maio de 2004 – Reconhece como Áreas Prioritárias para a 

Conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira as 

áreas referenciadas no § 2º desta Portaria para efeito da formulação e implementação de 
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políticas públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo 

Federal.   

 

- PortariaMTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR 

- do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e 

Medicina do Trabalho.  

 

- Portaria SEP (Secretaria Especial de Portos) nº 414, de 30 de dezembro de 2009 – 

Estabelece as diretrizes, os objetivos gerais e os procedimentos mínimos para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – PDZ. 

 

RESOLUÇÕES 

 

- Resolução ANP – Agência Nacional do Petróleo nº 44, de 18 de agosto de 2011 – 

Procedimentos gerais para a declaração de utilidade pública das áreas necessárias à 

implantação dos gasodutos. 

 

- Resolução ANTAQ nº 2239, de 15 de setembro de 2011 – Aprova a proposta de norma de 

procedimentos para o trânsito seguro de produtos perigosos por instalações portuárias situadas 

dentro ou fora da área do porto organizado. 

 

- Resolução CIRM nº 05, de 03 de dezembro de 1997 - Aprova o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro. 

 

- Resolução CONAMA nº10, de 01 de outubro de 1993 - Estabelece os parâmetros básicos 

para a análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica. 

 

- Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre 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. 

 

- Resolução CONAMA nº 1A, de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre o transporte de 

produtos perigosos em território nacional. 

 

- Resolução CONAMA nº 01, de 16 de março de 1988 – Dispõe sobre o Cadastro Técnico 

Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. 

 

- Resolução CONAMA nº 001, de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre a emissão de ruídos, 

em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as de propaganda políticas. 
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- Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996 – Estabelece como requisito, para o 

licenciamento de empreendimento de relevante impacto ambiental, a implantação de uma 

Unidade de Conservação, preferencialmente uma Estação Ecológica e revoga a Resolução n.o 

10, de 3 de dezembro de 1987. 

 

- Resolução CONAMA nº 002, de 18 de março de 1994 - Define vegetação primária e 

secundária da Mata Atlântica no Estado do Paraná. 

 

- Resolução CONAMA nº 002, de 22 de agosto de 1991 - Dispõe sobre as cargas 

deterioradas, contaminadas ou fora das especificações, que são tratadas como fontes 

potenciais de risco ao meio ambiente. 

 

- Resolução CONAMA nº 003, de 18 de abril de 1996 - Define vegetação remanescente de 

Mata Atlântica abrangendo a totalidade de vegetação primária e secundária em estágio inicial, 

médio e avançada de regeneração. 

 

- Resolução CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1989 - Estabelece padrões de qualidade do 

ar. 

 

- Resolução CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1990 -Dispõe sobre padrões de qualidade 

do ar, previstos no PRONAR. 

 

- Resolução CONAMA nº 004, de 31 de março de 1993 - Determina o caráter emergencial, 

para fins de zoneamento e proteção, de todas as áreas de formações nativas de restinga. 

 

- Resolução CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre a aprovação de 

modelos para publicação de pedidos de licenciamento ambiental. 

 

- Resolução CONAMA nº 006, de 15 de junho de 1988 - Determina a obrigatoriedade das 

indústrias geradoras de resíduos, enquadradas nos critérios que estabelece, de apresentarem, 

ao órgão ambiental competente, informações sobre a geração, características e destino final de 

seus resíduos. 

 

- Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987 – Dispõe sobre a realização de 

Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental. 

 

- Resolução CONAMA nº 010, de 14 de dezembro de 1988 - Dispõe sobre o zoneamento 

ecológico-econômico das APA´s - Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. 

 

- Resolução CONAMA nº 012, de 04 de maio de 1994 - Aprova o glossário de termos 

técnicos da Mata Atlântica. 
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- Resolução CONAMA nº 013, de 06 de dezembro de 1990 - Estabelece o licenciamento 

obrigatório para as atividades que possam afetar a biota de Unidades de Conservação. 

 

- Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996 - Regulamenta, no território 

brasileiro, a aplicação das disposições da Convenção de Basiléia, definindo os resíduos cuja 

importação e ou exportação são permitidos ou proibidos, bem como sob que condições as 

mesmas podem se realizar. 

 

- Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989 – Dispõe sobre o Programa Nacional 

de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. 

 

- Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993 - Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de 

saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

 

- Resolução CONAMA nº 09, de 24 de outubro de 1996 - Define corredores entre 

remanescentes, que se constituem pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas 

marginais de cobertura vegetal existente, nas quais seja possível a interligação desses 

remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação permanente. 

 

- Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Define procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 

licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

 

- Resolução CONAMA Nº 267, de 14 de setembro de 2000 - Proibição de substâncias que 

destroem a camada de ozônio. 

 

- Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000 - Dispõe sobre prevenção e 

controle da poluição em postos de combustíveis e serviços. 

 

- Resolução CONAMA nº 293, de 12 de dezembro de 2001 – Dispõe sobre o conteúdo 

mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo originados 

em portos organizados, instalações portuárias ou terminais, Duto Viários, plataformas, bem 

como suas respectivas instalações de apoio, e orienta a sua elaboração. 

 

- Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 – Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 

 

- Resolução CONAMA nº 306, de 05/07/2002 - Estabelece requisitos mínimos e o termo de 

referência para realização de auditorias ambientais, objetivando avaliar os sistemas de gestão 
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e controle ambiental nos portos organizados e instalações portuárias, plataformas e suas 

instalações de apoio e refinaria, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente e do 

licenciamento ambiental. 

 

- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil.  

 

- Resolução CONAMA nº 357, de 18 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

- Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008 - Dispõe sobre o conteúdo mínimo do 

Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição 

nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, Duto Viários, 

sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, 

clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. 

 

- Resolução CONAMA nº 269, de 14 de setembro de 2000 - Estabelece critérios para 

utilização de dispersantes químicos em vazamentos, derrames e descargas de petróleo e seus 

derivados, no mar, bem como, determina que a produção, importação, comercialização e uso 

de dispersantes químicos para as ações de combate aos derrames de petróleo e seus derivados, 

no mar, somente poderão ser efetivados após a obtenção do registro do produto junto ao 

IBAMA. 

 

- Resolução CONAMA nº 344, de 25 de março de 2004 - Estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais 

brasileiras, e dá outras providências. 

 

- Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 – Estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 

como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

 

- Resolução CONAMA nº 281, de 12 de julho de 2001 – Dispõe sobre modelos de publicação 

de pedidos de licenciamento. 

 

- Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

 

- Resolução CONAMA nº 378, de 19 de outubro de 2006 – Define os empreendimentos 

potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto 

no inciso III, § 1º, art. 19 de Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
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- Resolução CONAMA nº 397, de 03 de abril de 2008 – Altera o inciso II do § 4º e a Tabela 

X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

 

- Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009 – Dispõe sobre parâmetros 

básicos para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da 

vegetação de restinga na Mata Atlântica. 

 

- Resolução CONAMA nº 334, de 3 de abril de 2003– Dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens 

vazias de agrotóxicos. 

 

- Resolução Conjunta IBAMA / SEMA / IAP nº 07, de 18 de abril de 2008 - regulamenta a 

exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas. 

 

11.2 Âmbito Estadual 

 

LEIS 

 

- Constituição do Estado do Paraná. 

 

- Lei nº 11.067, de 17 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre as proibições, no Estado do Paraná, 

da utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou captura de exemplares da fauna 

ameaçada de extinção, bem como, a remoção, comércio de espécies, produtos e objetos que 

impliquem nas atividades proibidas.  

 

- Lei nº 13.164, de 23 de maio de 2001 - Dispõe sobre a Zona Costeira do Estado e dá outras 

providências. 

 

- Lei nº 10.066, de 27 de julho de 1992 - Cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 

SEMA, a entidade autárquica Instituto Ambiental do Paraná - IAP e adota outras 

providências. 

 

- Lei nº 10.227, de 23 de maio de 2001 – Cria o Parque Nacional de Saint Hilaire/Lange, no 

Estado do Paraná e dá outras providências. 

 

- Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 - Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado.  

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=356
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_CONJ_IBAMA_SEMA_IAP_007_2008_AML_CORTERASO_PEQUENA_PROPRIEDADE_AREASUR.pdf
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- Lei nº 11.352, de 13 de fevereiro de 1996 - Dá nova redação aos artigos 1º, 6º e 10, da Lei nº 

10.066, de 27 de julho de 1992 e adota outras providências. 

 

- Lei nº 12.243, de 31 de julho de 1998 - Dispõe sobre Áreas Especiais de Interesse Turístico, 

áreas e localidades situadas nos Municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 

Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

 

- Lei nº 12.493, de 22 de janeiro 1999 – Estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras 

providências. 

 

- Lei nº 13.806, de 30 de setembro de 2002 – Dispõe sobre as atividades pertinentes ao 

controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, conforme especifica e 

adota outras providências. 

 

- Lei nº 6.513, de 18 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos 

contra agentes poluidores e dá outras providências.  

 

- Lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 1979 - Institui o Sistema de Proteção do Meio Ambiente e 

adota outras providências. 

 

- Lei nº 10.247, de 12 de janeiro de 1993 - Dispõe que é competência do IAP, a fiscalização 

pelo cumprimento de normas de proteção da flora e da fauna no Estado do Paraná. 

 

- Lei nº 16.242, de 13 de outubro de 2009- cria o Instituto das Águas do Paraná, conforme 

especifica e adota outras providências. 

 

- Lei nº 14.582, de 22 de dezembro de 2004 - Altera o art. 7º da Lei nº 11.054, de 11 de 

janeiro de 1995. (Lei Florestal) 

 

- Lei nº 8.935, de 07 de março de 1989 – Dispõe sobre requisitos mínimos para as águas 

provenientes de bacias mananciais destinadas a abastecimento público e adota outras 

providências. 

- Lei nº 11.450, de 20 de Junho de 1996 - Institui o "SELO VERDE", com o objetivo de 

identificar produtos e processos desenvolvidos, produzidos, fabricados e/ou comercializados 

no Estado do Paraná, que não causem danos ao meio ambiente. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=6517&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=52454&indice=1&totalRegistros=57
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- Lei nº 12.726, de 26/11/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e adota 

outras providências. 

- Lei nº 13.448, de 11 de janeiro de 2002 - Dispõe sobre Auditoria Ambiental Compulsória e 

adota outras providências. 

- Lei nº 13.458, de 11 de janeiro de 2002 - Dispõe sobre obrigatoriedade de comparecimento a 

palestras que visem a importância de proteção do meio ambiente, por infratores da respectiva 

legislação. 

- Lei nº 14.781, de 14 de julho de 2005 - Obriga as empresas que, para funcionamento, 

necessitam de Licença Ambiental, apresentem junto à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, o Passivo Ambiental, sem o que não será concedido o Certificado de Encerramento 

das Atividades. 

- Lei nº 14.984, de 28 de dezembro de 2005 - Dispõe que a localização, construção e 

modificações de revendedoras, conforme especifica, dependerão de prévia anuência 

Municipal, e adota outras providências.  

- Lei nº 15.119, de 16 de maio de 2006 - Institui o "Programa de compromisso das empresas e 

órgãos públicos do Governo do Paraná com as condições de acessibilidade em calçadas e vias 

públicas. 

- Lei nº 15.456, de 15 de Janeiro de 2007 - (Revogado pela Lei 15862 de 18/06/2008). 

- Lei nº 16.075, de 01 de Abril de 2009 - Súmula: Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham mercúrio 

metálico em lixo doméstico ou comercial, conforme especifica e adota outras providências. 

- Lei nº 16.239, de 29 de Setembro de 2009 - Estabelece normas de proteção à saúde e de 

responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos dos incisos V, VIII e XII do artigo 24, 

da Constituição Federal, para criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos 

fumígenos, conforme especifica e adota outras providências. 

- Lei nº 16.346 - 18 de Dezembro de 2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 

potencialmente poluidoras de contratarem responsável técnico em meio ambiente. 

 

DECRETOS 

- Decreto nº 1.328, de 18 de maio de 1992 – Dispõe sobre o Selo de Qualidade Ambiental e o 

Carimbo de Qualidade Ambiental, conferidos pela Surehma, e dá outras providências. 
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- Decreto nº 2.076, de 07 de novembro de 2003 - Aprova o Regulamento da Lei nº 13.448, de 

2002, que dispõe sobre Auditoria Ambiental Compulsória e adota outras providências, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA. 

- Decreto nº 2.320, de 20/05/1993 - Incumbe ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a 

fiscalização pelo cumprimento das normas federais e estaduais de proteção ambiental, 

impondo as respectivas sanções administrativas. 

- Decreto nº 4.299, de 21 de junho de 2001 - Art. 1º Fica criado o Programa Estadual de 

Controle do Transporte, Manuseio e Armazenagem de Produtos Perigosos no Estado do 

Paraná, com a finalidade permanente de prevenir, reduzir e controlar de forma sistêmica os 

acidentes terrestres, aéreos e aquáticos de produtos perigosos no Estado do Paraná. 

 

- Decreto nº 4.646, de 31 de agosto de 2001 - Dispõe sobre o regime de outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos e adota outras providências. 

 

- Decreto nº 5.040, de 11 de maio de 1989 - Define o Macrozoneamento da Região do Litoral 

Paranaense, suas diretrizes e normas de uso. 

 

- Decreto nº 1.230, de 27 de março de 1992 – Decreta a criação da Estação Ecológica de 

Guaraguaçu, no Município de Paranaguá. 

 

- Decreto nº 1.502, de 04 de agosto de 1992 - Aprova o Regulamento do Instituto Ambiental 

do Paraná. 

 

- Decreto nº 1.562, de 31 de maio de 2011 – Declara de utilidade pública as áreas do Macro 

Zoneamento da Área do Porto Organizado de Paranaguá configurada como as áreas de 

expansão, para fins de intervenção em área de Preservação Permanente – APP, onde serão 

instalados investimentos e obras de interesse portuário. 

 

- Decreto nº 1.861, de 23 de março de 2000 - Aprova o Regulamento que define o 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo das Áreas Urbanas do Município de Paranaguá, no 

perímetro que específica. 

 

- Decreto nº 3.148, de 15 de junho de 2004 – Estabelece a Política Estadual de Proteção à 

Fauna Nativa, seus princípios, alvos, objetivos e mecanismos de execução, define o Sistema 

Estadual de Proteção à Fauna Nativa – SISFAUNA, cria o Conselho Estadual de Proteção à 

Fauna – CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa – Rede PRÓ-

FAUNA e dá outras providências. 
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- Decreto nº 4.493, de 17 de junho de 1998 – Cria a Floresta Estadual do Palmito, no 

município de Paranaguá.  

 

- Decreto nº 5.316, de 17 de abril de 1974 - Aprova o Regulamento da Lei n.o 6.513, de 18 de 

dezembro de 1973 que dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos contra agentes 

poluidores. 

 

- Decreto nº 5.506, de 22 de março de 2.002 – Cria o Parque Estadual da Ilha do Mel, no 

Município de Paranaguá. 

 

- Decreto nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002 – Aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 

22 de janeiro de 1999, que estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referente a 

geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências. 

 

- Decreto nº 857, de 18 de julho de 1979 - Regulamenta a Lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 

1979, que institui o Sistema de Proteção do Meio Ambiente. 

 

- Decreto nº 90.883, de 31 de janeiro de 1985 – Dispõe sobre a Implantação da Área de 

Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no Estado do Paraná e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 1.940, de 03 de junho de 1996 - Regulamenta a Lei n.° 10.155 de 1° de 

Dezembro de 1992 e a Lei n° 11.054 de 11 de Janeiro de 1995, no que diz respeito à 

Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Paraná. 

 

RESOLUÇÕES 

 

- Resolução SEMA nº 31, de 24 de agosto de 1998 – Estabelece requisitos, critérios e 

procedimentos administrativos referentes ao licenciamento ambiental, autorizações 

ambientais, autorizações florestais e anuência prévia para desmembramento e parcelamento 

de gleba rural, a serem cumpridos no território do Estado do Paraná. 

 

- Resolução SEMA nº 054, de 22 de dezembro de 2006 – Define critérios para o Controle da 

Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da 

saúde e bem estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente segura. 

 

- Resolução SEMA nº 37, de 19 de agosto de 2009- Dispõe sobre a coleta, armazenamento e 

destinação de embalagens plásticas de óleo lubrificante pós-consumo no Estado do Paraná. 

 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_SEMA_37_2009_EMBALAGENS_DE_OLEO.pdf
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-Resolução SEMA nº 15, de 25 de março de 2010 - altera a redação do art. 7º e alínea “a” do 

inciso II do art. 8º da Resolução SEMA nº 37/09 que dispõe sobre a coleta, armazenamento e 

destinação de embalagens plásticas de óleo lubrificante pós-consumo no Estado do Paraná. 

 

- Resolução SEMA nº 52, de 06 de novembro de 2009 - Estabelece parâmetros quantitativos 

para qualificação como insignificantes os usos de recursos hídricos referentes ao lançamento 

concentrado de águas pluviais em cursos de água. 

- Resolução SEMA nº 51, de 23 de outubro de 2009 - dispensa de Licenciamento e/ou 

Autorização Ambiental Estadual de empreendimentos e atividades de pequeno porte e baixo 

impacto ambiental. 

- Resolução SEMA nº 53, de 16 de novembro de 2009 - acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao 

Art.8º da ResoluçãoSEMA 21/2009. 

- Resolução SEMA nº 18, de 26 de março de 2010 – altera dois incisos do art. 4º da 

Resolução SEMA 38/2009 e dá outras providências. 

- Resolução SEMA nº 17, de 26 de março de 2010 - altera a redação do art. 23 da Resolução 

SEMA 38/2009 que dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece condições e critérios 

para Postos de Combustíveis e/ou Sistemas Retalhistas de Combustíveis. 

- Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 001/2011 - Dispõe sobre a Instituição, formação e 

atribuições do Grupo Especial de Licenciamento Ambiental de empreendimentos estratégicos 

e de interesse do Estado do Paraná. 

- Resolução Conjunta IBAMA / SEMA / IAP nº 07, de 18 de abril de 2008 - regulamenta a 

exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas. 

- Resolução Conjunta IBAMA / SEMA / IAP nº 05, de 28 de março de 2008 - define critérios 

para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua conservação e 

estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades nelas permissíveis no Estado 

do Paraná. 

 

- Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 05, de 29 de setembro de 2009 - estabelece e define o 

mapeamento das Áreas Estratégicas para a Conservação e a Recuperação da Biodiversidade 

no Estado do Paraná e dá outras providências. 

 

- Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 01, de 07 de janeiro de 2010 - Altera a metodologia 

para a gradação de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_SEMA_15_2010_EMBALAGENS_OLEOS_LUBRIFICANTES.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_SEMA_52_2009.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_SEMA_IAP_05_2009_AREAS_PRIORITARAS.pdf
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compensação referente a unidades de proteção integral em licenciamentos ambientais e os 

procedimentos para a sua aplicação. 

 

- Resolução CEMA nº 65, de 01 de julho de 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. 

- Resolução CEMA nº 70, de 01 de outubro de 2009 - dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece condições e critérios e dá outras providências, para Empreendimentos 

Industriais 

- Resolução CEMA nº 72, de 22 de outubro de 2009 - Re-Ratificação da Resolução nº 

70/2009 – CEMA, que dispõe sobre o licenciamento ambiental para Empreendimentos 

Industriais, haja vista revisão do texto de alguns dos artigos da referida norma. 

 

PORTARIAS 

- Portaria IAP nº 49, de 10 de março de 2005 - Determina a realização de Auditoria 

Ambiental Compulsória, até 30 de junho de 2005, pelas empresas e empreendimentos 

enquadrados nas tipologias listadas no Anexo I, em cumprimento a Lei nº 13. 448/02 e 

Decreto nº 2.076/03.   

- Portaria IAP nº 136, de 02 de agosto de 2006 - Estabelece os critérios para exigência de 

Auditoria Ambiental Compensatória, das tipologias listadas na Lei n° 13.448/02 e Decreto n° 

2.076/03 

- Portaria IAP nº 166, de 26 de setembro de 2008 - Dispõe sobre conceitos e a documentação 

necessária para instrução dos procedimentos administrativos das diversas modalidades de 

licenciamentos ambientais 

- Portaria IAP nº 187, de 10 de outubro de 2007 - Estabelece critérios para exigências de 

medidas mitigadoras.   

- Portaria IAP nº 224, de 05 de dezembro de 2007 - Estabelece os critérios para exigência e 

emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos.  

 

- Portaria IAP nº 158, de 10 de setembro de 2009- aprova a Matriz de Impactos Ambientais 

Provocáveis por Empreendimentos / Atividades potencial ou efetivamente impactantes, 

respectivos Termos de Referência Padrão e dá outras providências. 

 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_158_2009_APROVA_MATRIZ.pdf
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- Portaria IAP nº 38, de 03 de março de 2010- estabelece critérios para composição e 

qualificação de Equipe Técnica Multidisciplinar de Consultores e Empresas de Consultoria 

Ambiental, responsáveis pela elaboração de Estudos Prévios de Impacto Ambiental e 

Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente. 

 

- Portaria IAP nº 192, de 02 de dezembro de 2005 - normatiza o processo de eliminação e 

controle de espécies vegetais exóticas. 

 

- Portaria IAP nº 19, de 17 de janeiro de 2009 - institui o Comitê Estadual para implementar o 

Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras. 

 

- Portaria IAP nº 125, de 07 de agosto de 2009- reconhece a Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná, estabelece normas de controle e dá outras 

providências. 

 

NORMAS 

 

- Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - CSCIP-CBMPR – 20/01/2012 

 

11.3 Âmbito Municipal 

 

LEIS 

 

- Lei nº 622, de 22 de novembro de 2005 - Dispõe sobre sons e ruídos provenientes de 

atividades humanas, proteção da saúde, da segurança, do bem-estar e do sossego público, 

revoga as Leis Municipais nº S 065/97 e 482/03, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 2.260, de 26 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre a Política de Proteção, Conservação 

e Recuperação do Meio Ambiente e dá Outras Providências. 

 

- Lei nº 2.822, de 03 de dezembro de 2007 – Dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança e dá outras providências. 

 

- Lei nº 1.912, de 28 de dezembro de 1995 - Cria a zona permitida para instalação de 

empresas geradoras de tráfego pesado na cidade, estabelece os critérios para operação, e dá 

outras providências. 

 

- Lei Complementar nº 60, de 23 de agosto de 2007 – Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, estabelece objetivos, instrumentos e diretrizes para as ações de 

planejamento no Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_38_2010_QUALIFICACAO_CONSULTORES_EIA_RIMA.pdf
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=1222
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2141
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_125_2009_ESPECIES_EXOTICAS.pdf
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- Lei Complementar nº 61, de 27 de agosto de 2007 – Dispõe sobre o perímetro urbano do 

Município de Paranaguá. 

 

- Lei Complementar nº 62, de 27 de agosto de 2007 - Institui o zoneamento de uso e ocupação 

do solo do Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Lei Complementar nº 63, de 27 de agosto de 2007 – Dispõe sobre as Zonas Especiais de 

Interesse Social ZEIS. 

 

- Lei Complementar nº 64, de 27 de agosto de 2007 – Dispõe sobre o Sistema Viário Básico 

do Município de Paranaguá, e adota outras providências. 

 

- Lei Complementar nº 67, de 27 de agosto de 2007 – Define o Código de Obras e Edificações 

do Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Lei Ordinária nº 2.894, de 17 de julho de 2008 – Dispõe sobre o Programa de Expansão 

Econômica de Paranaguá - PRODEPAR, revoga a Lei nº 1.962, de 07 de novembro de 1996, 

e dá outras providencias. 

 

- Lei complementar nº 145, de 17 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a criação da agência 

reguladora municipal de saneamento básico de Paranaguá - ARESPAR, entidade municipal de 

implementação da política nacional de saneamento básico e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 144, de 17 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a política municipal de 

saneamento básico, cria o conselho municipal de saneamento básico e o fundo municipal de 

saneamento básico e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 143, de 26 de setembro de 2012 - Altera a redação do artigo 60 da lei 

complementar nº 060, de 23 de agosto de 2007 (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

- PDDI). 

 

- Lei complementar nº 137, de 28 de dezembro de 2011 - Revoga o § 1º do artigo 31 da Lei 

complementar nº 095/2008 (Código Ambiental do Município de Paranaguá) 

 

- Lei complementar nº 130, de 28 de novembro de 2011 - Altera dispositivo da Lei 

complementar nº 061/2007 (Lei do Perímetro Urbano do Município de Paranaguá). 

 

- Lei complementar nº 95, de 18 de dezembro de 2008 - Dispõe sobre o Código Ambiental do 

Município de Paranaguá. 

 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

426 

 

 

- Lei complementar nº 90, de 10 de setembro de 2008 -Altera as tabelas de parâmetros de uso 

e ocupação do subsolo da SEA 1, SEA 2, ZRU, ZCQU 1, ZCQU 2, ZCQU 3, ZCEU 1, ZCEU 

2 do anexo I, da lei complementar nº 62/2007. 

 

- Lei complementar nº 85, de 10 de setembro de 2008 - Cria o Setor Especial do Pátio 

Ferroviário e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 84, de 10 de setembro de 2008 - Amplia os limites da zona de 

desenvolvimento econômico. 

 

- Lei complementar nº 68, de 27 de agosto de 2007 - Dispõe sobre normas relativas ao Código 

de Posturas do Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 66, de 27 de agosto de 2007 - Dispõe sobre a Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano, sobre remembramento e condomínios horizontais no município de Paranaguá. 

 

- Lei complementar nº 65, de 27 de agosto de 2007 - Dispõe sobre o uso da bicicleta e o 

sistema cicloviário do município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 37/2005 - Altera os limites da zona de proteção ao setor histórico 

(ZPSH), integrando as áreas que confina o setor histórico (SH) e setor de área envoltória (AE) 

às zonas residenciais (ZR-1, ZR-2, ZR-3) confrontantes, e dá outras providências. 

 

- Lei complementar nº 22/2003 - Cria a zona de urbanização especifica e dá outras 

providências. 

 

- Lei complementar nº 12/2002 - Dispõe sobre a transferência de potencial construtivo. 

 

- Lei complementar nº 1/93 - Define o perímetro urbano da cidade de Paranaguá e sua 

compartimentação territorial. 

 

- Lei nº 2.312, de 12 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre o controle e a fiscalização das 

atividades que gerem poluição sonora ou causem desordens; impõe penalidades e dá outras 

providências. 

 

- Lei nº 2.296, de 16 de outubro de 2002 - Cria o dia municipal da conscientização ambiental 

objetivando estimular a reflexão dos moradores de Paranaguá sobre a necessidade de 

preservação do meio ambiente. 

 

- Lei nº 2.251, de 19 de março de 2002 - Dispõe sobre a recepção de resíduos sólidos 

potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. 
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- Lei complementar nº 4, de 21 de janeiro de 1.998 - Dispõe sobre o zoneamento de uso e 

ocupação do solo das áreas urbanas do município de Paranaguá e dá outras providências. 

 

- Lei nº 3.127, de 06 de dezembro de 2010 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.894, de 

17 de julho de 2008, que dispõe sobre o programa de expansão econômica de Paranaguá - 

PRODEPAR. 

 

- Lei nº 3.048, de 18 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre a supressão de camada vegetal nas 

áreas urbanas do município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 2.826, de 11 de dezembro de 2007 - Regulamenta o instrumento da transferência de 

potencial construtivo, previsto na Lei Municipal do Plano Diretor. 

 

- Lei nº 1.913, de 29 de dezembro de 1.995 - Cria a zona de trânsito e tráfego de veículos 

pesados; cria a zona de trânsito e tráfego de veículos em condições especiais limitando a 

capacidade de carga superior, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 1.912, de 28 de dezembro de 1.995 - Cria a zona permitida para instalação de 

empresas geradoras de tráfego pesado na cidade e balneários, estabelece os critérios para 

operação, e dá outras providências. 

 

- Lei nº 2.661, de 20 de janeiro 2006 - Dispõe sobre o serviço de vistoria de prevenção contra 

incêndio e pânico, efetuados pelo Corpo de Bombeiros/PMPR, sediado no município e revoga 

a lei municipal nº 1.858/94 e dá outras providências. 

 

- Lei promulgada nº 434/11 - Fica autorizada a criação do sistema de ciclovias no município 

de Paranaguá e dá outras providências. 

 

- Lei promulgada nº 413/10 - Dispõe sobre o programa de recuperação e preservação da 

permeabilidade do solo no município de Paranaguá (PREPER). 

 

- Lei promulgada nº 293/96 - Dispõe sobre o uso de instalação de terminais e movimentação 

de containers de carga em áreas consideradas de risco. 

 

- Lei promulgada nº 342/03 – Isenção de pagamento da taxa de Licença de Funcionamento 

para os carrinhos de fretes que atendem a Ilha dos Valadares. 

 

DECRETOS 

 

- Decreto nº 560 - Regulamenta os valores de multas do Código Ambiental do Município de 

Paranaguá, e dá outras providências. 
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- Decreto nº 385 - Regulamenta o programa de expansão econômica de Paranaguá - 

PRODEPAR, criado pela lei nº 2.894, de 17 de julho de 2008. 

 

- Decreto nº 2.424 - Dispõe sobre os valores de taxas de serviços na forma do art. 166 do 

Código Ambiental do Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

 

- Decreto nº 2209 - Aprova a NG nº 05 (norma geral do programa de prevenção de riscos 

ambientais. 

 

- Decreto nº 559 - Regulamenta os valores de taxas do Código Ambiental do Município de 

Paranaguá, e dá outras providências. 
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12. ANÁLISE INTEGRADA 

 

Uma vez identificado sob forma de análise / avaliação dos Quesitos que compõe esse Estudo, 

em especial aos Meios Físico, Biótico e Antrópico, aponta-se sequencialmente as 

particularidades e eventuais consequências que poderão surgir face a implantação e operação 

do Complexo Logístico Intermodal. Posto as diretrizes iniciais esse Capítulo tem a intenção 

de traçar os possíveis cenários (positivos e negativos) de interdependência, outrossim, seja do 

âmbito das óticas da fragilidade, mitigações, compensações, bem como panoramas que 

possam beneficiar a localidade e/ou regionalidade e, por conseguinte as operações futuras ao 

Complexo. 

 

Metodologia de Análise / Avaliação 

 

Escopos a serem visualizados e/ou discutidos: 

 

 Particularidade de cada meio sob o processo; 

 Participação sistêmica de cada meio no processo; 

 Alocação das variáveis positivas, e as que merecem atenção, frente a cada meio 

levantado em consideração à localidade e/ou a regionalidade; 

 Identificação das áreas que apresentam maior sensibilidade frente ao Complexo 

Intermodal, permitindo direcionar planos e programas ambientais; 

 Levantamento e a avaliação de aspectos e impactos ambientais frente ao Complexo 

Intermodal; e 

 Otimização e/ou melhorias das operações do Complexo Intermodal. 

 

Uma vez elaborado as pretensões às quais se deseja explorar, relaciona-se sob forma de 

“assuntos e/ou temas” as searas ou temas mais expressivos sob as ações que serão 

desenvolvidas à viabilizaçã/o e operação do Complexo Intermodal. Nesse mesmo sentido 

ocorrem as tipificações e/ou peculiaridades, indicadas como “aspectos / características”, que 

contextualizam as impressões encontradas de cada meio. Elaboradas as informações, essas 

foram constituídas sob forma de Tabelas as quais permitem vislumbrar de forma macro as 

informações mais contundentes as características do Complexo Intermodal frente à 

localidade/Região, outrossim, as demandas mínimas necessárias a auto gestão e auto 

monitoramento, por conseguinte garantir controle, mitigação e compensação. 

 

É importante lembrar que cada assunto e/ou tema estará relacionado ao Meio que concentrou 

as avaliações e discussões. 

 

Ato de administrar por si mesmo, quando pensamos individualmente ou a Administração por 

consenso, quando pense coletivamente. Segundo a Fondation Pierre Besnard, “ A autogestão 

significa participação nas tomadas de decisão que nos afetam e que realmente têm alguma 
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relevância, significa saber tomar decisões colocando nosso ponto de vista, fazendo questão 

que ele seja levado em conta nas grandes questões, mas significa ter noção de não 

arrumarmos confusão por assuntos sem importância, significa sabermos dividir as tarefas, 

significa sabermos delegar responsabilidades a outros membros do grupo, significa abrir mão 

de falar aquilo que alguém já falou, significa preocupar com o pouco tempo que todos os 

militantes têm, significa não perder tempo com assuntos “pequenos”, significa economizar 

nas discussões e trabalhar, significa compromisso com as decisões tomadas pelo grupo, 

significa respeito com os outros membros, significa propor e não só ficar discutindo o que os 

outros do grupo propõem, significa responsabilidade”. 

 

12.1 Prognóstico, Identificação e Análise dos Impactos Ambientais 

 

12.2 Metodologia de Avaliação de Impactos 

 

Prognóstico Ambiental é antecipação de uma situação futura com a implantação de um 

Empreendimento e dos programas necessários à mitigação dos impactos decorrentes de sua 

implantação e operação. Posto isso garante as interações ao meio ambiente, ocasionando um 

impacto. Este elemento é denominado de aspecto ambiental, assim prosperam para uma 

efetiva ou potencial modificação adversa ou benéfica do meio ambiente, resultante em todo 

ou em parte dos aspectos ambientais. 

 

Segundo o Prof. Luiz de Oliveira Mello
12

, a avaliação das consequências ou interações das 

atividades de determinado Empreendimento sobre o meio ambiente é uma forma de evitar que 

acidentes ambientais ocorram e de se buscar a melhoria do processo de forma a minimizar os 

impactos sobre o meio ambiente.  

 

Para que tal avaliação ocorra é necessário fazer um levantamento do que chamamos de 

“aspectos” e “impactos” ambientais das atividades do Empreendimento.  

 

O “aspecto” é definido pela NBR ISO 14001 como “... elementos das atividades, produtos e 

serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente”. O aspecto tanto 

pode ser uma máquina ou equipamento como uma atividade executada por ela ou por alguém 

que produzam (ou possam produzir) algum efeito sobre o meio ambiente. Chamamos de 

“aspecto ambiental significativo” aquele aspecto que tem um impacto ambiental significativo.  

 

Segundo a definição trazida pela Resolução n.º 001/86 do CONAMA (Conselho Nacional de 

Meio Ambiente), Artigo 1º, o impacto ambiental é: “...qualquer alteração das propriedades 

                                                           
12

Fonte: Prof. Elias Silva – DEF/ UFV e Prof. Luís César Silva – UFES. www.agian.com 

 

http://www.agian.com/
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físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

 

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

II – as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Ou seja, “impactos ambientais” podem ser definidos como qualquer alteração (efeito) causada 

(ou que pode ser causada) no meio ambiente pelas atividades da empresa quer seja esta 

alteração benéfica ou não.  

 

Desde modo, juridicamente, o conceito de impacto ambiental refere-se exclusivamente aos 

efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. Portanto, fenômenos naturais, como: 

tempestades, enchentes, incêndios florestais por causa natural, terremotos e outros, apesar de 

poderem provocar as alterações ressaltadas não caracterizam como impacto ambiental. 

 

Em nível mundial a conceituação do que seja impacto ambiental sob termos jurídicos datam 

do período da revolução industrial e esta tem sido alterada de forma dinâmica. Fato que se 

deve aos diferentes tipos de atividades humanas que podem dar origem a formas de matérias 

e, ou, energias que afetam o meio ambiente. No entanto, a adoção de sistemáticas para a 

avaliação de impactos ambientais teve início somente na década de sessenta. 

 

Um dos países pioneiros na determinação de dispositivos legais para a definição de objetivos 

e princípios da política ambiental foi os Estados Unidos da América. O que se deu por meio 

da Lei Federal denominada "National Environment Policy Act - NEPA" aprovada em 1969. 

Desta forma, passou a exigir que todos os empreendimentos com potencial impactante 

procedessem, dentre outras obrigações: (a) a identificação dos impactos ambientais, (b) a 

caracterização dos efeitos negativos e (c) a definição de ações e meios para mitigação dos 

impactos negativos. Diante dos reflexos da aplicação do NEPA, organismos internacionais 

como ONU, BID e BIRD passaram a exigir em seus programas de cooperação econômica a 

observância dos estudos de avaliação de impacto ambiental. 

 

No Brasil, a nível federal, o primeiro dispositivo legal associado à Avaliação de Impactos 

Ambientais deu-se por meio da aprovação Lei Federal 6.938, de 31.08.1981. Esta Lei 

estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e firma o SISNAMA - Sistema Nacional de 

Meio Ambiente como órgão executor. 
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A Lei Federal n
o 
6.938 foi regulamentada pelo Decreto Federal n

o
 88.351, de 01.06.1983. Este 

decreto institui os tipos de licenciamentos aplicados no Brasil e especifica as atribuições do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

 

Esta definição também é trazida na NBR ISO 14001 (requisito 3.4.1), onde o impacto 

ambiental é definido como: “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 

que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”.  

 

Desta forma, podemos classificar os impactos ambientais em: adversos, quando trazem 

alguma alteração negativa para o meio; e benéficos, quando trazem alterações positivas para o 

meio (aqui, entenda-se “meio” como a circunvizinhança do Empreendimento, incluindo o 

meio físico, biótico e social).  

 

São considerados impactos ambientais significativos àqueles que por algum motivo são 

considerados graves pelo Empreendimento de acordo com sua possibilidade de ocorrência, 

visibilidade, abrangência e/ou outros critérios que a empresa/indústria pode definir.  

 

Na NBR ABNT ISO 14001, o tema é objeto do requisito 4.3.1. Segundo esse requisito da 

Norma: A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:  

 

a) Identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo 

definido de seu sistema da gestão ambiental, que a organização possa controlar e aqueles que 

ela possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as 

atividades, produtos e serviços novos ou modificados.  

 

b) Determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio 

ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos). A organização deve documentar essas 

informações e mantê-las atualizadas.  

 

A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em 

consideração no estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema da gestão 

ambiental. 

 

12.2.1 Identificação dos Quesitos Ambientais 

 

A identificação de impactos ambientais conta com a elaboração de uma Matriz 

de Interferência / Quesitos Ambientais. 

 

Nesta matriz são cruzadas as ações geradoras de impactos com os aspectos 

ambientais passíveis de serem gerados, funcionando como um “check-list” para discussão 
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em conjunto por todas as especialidades participantes do estudo. A partir desta listagem 

são identificados os impactos significativos que devem ser avaliados.   

 

Essas discussões são regidas pela quantificação, visto índice de significânciade fatores 

numéricos associados a textos de interpretação. Por outro lado, a comparação do índice de 

significância com uma escala numérica, se obtém a classificação de significância final do 

aspecto e impacto em análise, o que permite a sua priorização (através da matriz de impactos), 

fundamentando assim medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias associadas a 

impactos negativos, ou de impactos positivos.  

 

O Índice de Significância (IS) em função do aspecto ambiental significativo, reflete a 

multiplicação de fatores positivos em relação à frequência, importância, continuidade e 

abrangência / escala, versus aspectos negativos como a frequência, severidade, 

reversibilidade, irreversibilidade e abrangência / escala. Assim o Grau de Significância 

indica a significância do impacto ambiental e respectivo aspecto. 

 

Dada as explicações principais foi escolhido a seguinte sistemática para os Critérios: 

Severidade, Probabilidade e Área de Influência. 

 

 Para cada critério, foi atribuído graus variando de 1 a 5, segundo as tabelas a seguir: 

 

Critério: Severidade 

(indica o grau de influência com que o impacto afeta a 

vizinhança do empreendimento) 

 

Grau  Avaliação 

 

1 - É inofensivo, sem grandes potenciais de danos e facilmente corrigível. 

2 - Consequências leves, de pequeno potencial de dano e é facilmente corrigível. 

3 - As consequências são moderadas, pouco danosas, mas exige poucos recursos para ser  

 corrigido. 

4 - As consequências são sérias, mas potencialmente não fatais; exige recursos razoável  

 alocação de recursos para ser corrigido, mas é recuperável. 

5 - As consequências são muito danosas, é potencialmente passível de fatalidades e  

 exige grande esforço e recursos para sua correção. 

 

Critério: Probabilidade 

(indica a probabilidade da ocorrência de um impacto) 

 

Grau Avaliação 

1 - É muito pouco provável que esse impacto venha a ser percebido (menos de 10% de  
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 chances). 

2 - A probabilidade desse impacto ser detectado é baixa (entre 10 e 33% de chances). 

3 - Existe uma probabilidade razoável (34-67%) de se detectar a ocorrência desse  

 impacto. 

4 - As chances são significativas (entre 68-89%) de se perceber a ocorrência desse  

 impacto. 

5 - Tem probabilidade igual ou maior que 90% do impacto acontecer e ser percebido. 

 

Critério: Área de Influência 

(indica a área onde o impacto é influente, isto é, traz consequências) 

 

Grau  Avaliação 

 

1 - As consequências do impacto ficam restritas ao ambiente interno (perímetro) da  

 empresa. 

2 - Os efeitos do impacto influenciam fora dos limites da empresa, mas ficam restritos a  

 uma pequena área adjacente. 

3 - Os efeitos do impacto podem ser sentidos nas comunidades vizinhas. 

4 - O impacto pode ser percebido distante da comunidade local na qual a empresa está  

 localizada (efeito regional). 

5 - Os efeitos do impacto ultrapassam a região na qual a empresa está localizada (efeito  

 global). 

 

Graduar os níveis é importante porque todo impacto deve necessariamente ser atribuído um 

valor que reflita sua posição em relação a cada um dos três critérios. 

 

Para atribuirmos a escala de significância dos impactos, devemos multiplicar os graus 

atribuídos a cada impacto. Assim: 

 

Com base no algoritmo, poder-se-ar estabelecer, fruto da sua disponibilidade de recursos para 

controlar os impactos, o que se costuma chamar de linha de corte, isto é, o valor do produto 

dos graus dos critérios de avaliação acima do qual serão considerados significativos os 

impactos. 

 

Por princípio, todos os impactos cujo controle é exigido por legislação específica serão 

automaticamente assumidos como significativos independente de sua classificação no método 

acima. 

 

Todo o processo de planejamento, a partir de então, deverá ser sempre relacionado aos 

aspectos/impactos identificados como significativos. 
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Estabelecida a Metodologia em termos do Critério, abaixo é apresentado a metodologia para 

determinação dos Aspectos: Frequência, Importância, Continuidade / Reversibilidade / 

Irreversibilidade, Escala / Abrangência, Duração, Índice de Magnitude / Significância, 

Aspectos Potenciais (P) – Probabilidade.  

 

Aspectos: Frequência 

 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Ocorrência esporádica, irregular ou única (gerado raramente ou 

uma única vez 

Ocorrência periódica (gerado regularmente) 

Ocorrência contínua (gerado ininterruptamente) 

 

 

1 

2 

3 

Aspectos: Importância 

 

Importância (para positivos) 

Severidade (para negativos) 

Conceituação  

Índice 

Positivo (+) Negativo (-)  

Baixa 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

Alta 

Resulta na minimização de potenciais ou 

efetivos efeitos adversos ao ambiente e à 

sociedade, ou representa pequenas melhorias 

 

Resulta na eliminação de potenciais ou 

efetivos efeitos adversos ao ambiente e à 

sociedade, ou representa melhorias 

importantes 

 

Resulta na reversão  de potenciais ou efetivos 

efeitos adversos em efeitos benéficos ao 

ambiente e sociedade, ou representa grandes 

e significativas melhorias 

Alteração não  

significativa do meio 

ambiente, recursos 

naturais e questões 

sociais 

Pequena alteração nas 

propriedades do 

ambiente, do conforto, 

saúde e segurança 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

436 

 

 

Aspectos: Continuidade / Reversibilidade / Irreversibilidade 

 

Continuidade 

(positivos +) 

Reversibilidade 

(negativos -) 

Conceituação  

Índice 

Positivo (+) Negativo (-)  

Baixa 

 

 

Moderada 

 

 

 

Alta 

Resulta em melhoria de curto 

prazo (cessa após o término 

da sua geração) 

 

Resulta em melhoria de 

médio prazo (permanece por 

alguns anos) 

 

 

Resulta em melhoria 

permanente ou de longo 

prazo (permanece por 

décadas) 

Reversível, desaparecendo 

imediatamente após cessada 

sua fonte de geração ou de 

degradação 

 

Reversível, porém, 

persistindo por alguns anos 

depois de cessada sua fonte 

de geração ou degradação 

 

Irreversível 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Aspectos: Escala / Abrangência 

Abrangência Conceituação 
Índice 

 

Local 
nas áreas diretas da geração   

- local ou Bairro 
1 

 

Regional 

 

nas áreas indiretas da geração  

- Município 

2 

Gestão 

 

nas áreas indiretas da geração 

- Estado 

3 
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Aspectos: Duração 

Duração Conceituação 

 

Índice 

 

Temporária 

Impacto transitório 

diretamente ligado a vida útil 

do Empreendimento  

1 

Permanente 

 

Impacto permanente 

duradouro a vida útil do 

Empreendimento 

3 

Cíclico 

 

Impacto pontual diretamente 

ligado a vida útil do 

Empreendimento 

3 

 

Aspectos: Avaliação de Significância para Aspectos Positivos e Negativos 

 

Índice de Magnitude / Significância (IS) Classificação 

IS < 0,25 Não significativo 

0,25 ≤ IS ≤ 1,00 Significativo 

IS > 1,00 Muito Significativo 

 

Aspectos: Probabilidade (P) 

 

Probabilidade Conceituação Índice 

 

Baixa 

 

Ocorrência remota (falhas de 

infraestrutura, equipamentos 

ou humana) 

 

1 

 

Moderada 

 

Ocorrência improvável falhas 

de infraestrutura, 

equipamentos ou humana) 

 

2 

 

Alta 

 

Ocorrência provável, ou seja, 

pela uma vez irá haver o 

evento  

 

3 

 

Muito Alta 

 

Ocorrência com recorrência 

 

4 
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A seleção dos índices para cada Quesito está observado na percepção do impacto pelo agente 

causador, obtendo assim o horizonte de vida do empreendimento operante. Abaixo é apresentado a 

Tabela Metodológica que representa todas essas condições e cenários a cada situação analisada:  

 

Quesito Relevante (QR) nº xx – xxxxxx 

 

Possível impacto Quesito 

Fase 
Planejamento dos Trabalhos / Licenciamentos, Obras – 

Implementação ou Operação 

Caráter Positivo ou Negativo 

Temporalidade Imediata, Médio Prazo ou Longo Prazo 

Ordem / Ocorrência   Direta ou Indireta 

1. Severidade (1-5) 

2. Probabilidade (1-5) 

3. Influência (1-5) 

4. Frequência  (1 - 3)  

5. Importância (1-3) 

6. Continuidade (+)  (1 – 3)   

6.1 Reversível (+) (1 – 3) 

6.2 Irreversível (-) (1 – 3) 

6.3 Abrangência (1-3) 

7. Duração (1 – 3) 

Índice de magnitude 
Divisão dos Fatores Positivos (4 x 5 x 6 x 7) / Negativos (1 x 4 x 

6.1 x 6.2 x 7) 

Significância Não Significativo, Significativo ou Muito Significativo 

Medidas 

Preventiva Aplicabilidade de Planos Sugestionados 

Mitigadora 
Aplicabilidade de Planos Sugestionados 

Compensatória 
Aplicabilidade de Planos Sugestionados 

Responsabilidade pela 

Aplicação / Execução 
Auto Gestão Interna e/ou Compartilhada 
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12.2.2 Avaliação dos Quesitos Relevantes frente às Atividades versus os Meios (Físico, 

Biótico e Antrópico) 

 

Findada o todas as conceituações, Sequencialmente são apresentados os Quesitos 

categorizados como mais importantese/ou mais relevantes ao Complexo Intermodal, ou seja, 

os com mais abrangência comum aos 04 elementos que o compõe, Terminal, dutos viários, 

Pátio de Estacionamento e triagem e Píer, sob a ordem das seguintes Fases:  
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Obra 
 
Tabela 01 - Quesito Relevante (QR) nº 01 - Elaboração dos estudos para implantação do 
empreendimento 
 

Possível impacto Nenhum 

Fase Preliminar anterior emissão LP 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1.Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 3 

4. Frequência  1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+)  2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

Índice de magnitude 0,5 

Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Mitigadora 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Compensatória 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor - Equipe Técnica 
Muiltidisciplinar especializada em Meio Ambiente. 
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Tabela 02 - Quesito Relevante (QR) nº 02 - Rito Processual frente às Entidades Públicas 

 
Possível impacto Nenhum 

Fase Planejamento + Obras + Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Médio + Longo Prazo 

Ordem / Ocorrência Direta 

1.Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 1 

4. Frequência  1 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+)  3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 2 

Índice de magnitude 1,5 
Significância Muito Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Caso ocorra necessidade, serão 
elaboradas e apresentadas no EIA/RIMA 
– Auto Gestão. Uma vez aprovadas serão 
aplicadas  nas etapas do Licenciamento 

Ambiental. 

Mitigadora 

Caso ocorra necessidade, serão 
elaboradas e apresentadas no EIA/RIMA 
– Auto Gestão. Uma vez aprovadas serão 
aplicadas  nas etapas do Licenciamento 

Ambiental. 

Compensatória 

Caso ocorra necessidade, serão 
elaboradas e apresentadas no EIA/RIMA 
– Auto Gestão. Uma vez aprovadas serão 
aplicadas  nas etapas do Licenciamento 

Ambiental. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor - Equipe Técnica 
Muiltidisciplinar especializada em Meio Ambiente. 
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Tabela 03 - Quesito Relevante (QR) nº 03 - Supressão Vegetal 
 

Possível impacto Fragilidade do Solo 

Fase Obra – Implementação 
Caráter Não se aplica 

Temporalidade 

Não se aplica 
 
 
 

Ordem / Ocorrência Indireta 

1.Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 1 

4. Frequência  1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+)  1 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

Índice de magnitude 1 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Não se aplica, não existe vegetação no 

local. 

Mitigadora 
Poderão ser propostas dentro do projeto 

de arquitetura, áreas verdes. 

Compensatória 
Não se aplica, não existe vegetação no 

local. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Elaboração dos conceitos pela Equipe de Arquitetura e/ou 
Empresa de Paisagismo. 
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Tabela 04 - Quesito Relevante (QR) nº 04 – Demolição 
 

Possível impacto Geração de Resíduos 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência  1 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+)  1 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

Índice de magnitude 0,5 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Obtenção de Licença de Demolição 
frente à Prefeitura de Paranaguá e 

Elaboração e implantação de de PGR – 
Plano de Gestão de Resíduos.  Aplicação 

dos Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Elaboração de PGRCC – Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, com a possibilidade de 
desvio dos resíduos gerados para aterros, 

logística reversa, bem como 
incorporação na própia Obra . Aplicação 

dos Conceitos LEED. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – Equipe de Obra e 
execução pela Construtora contratada. 
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Tabela 05 - Quesito Relevante (QR) nº 05 - Geração de resíduos da Construção Civil 
 

Possível impacto Geração de Resíduos – Poluição do solo e águas 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 2 

3. Influência 4 

4. Frequência 1 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,16 
Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração e implantação de PGR – 

Plano de Gestão de Resíduos. Aplicação 
dos Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Elaboração de PGRCC – Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, com a possibilidade de 
desvio dos resíduos gerados para aterros, 

logística reversa, bem como 
incorporação na própia Obra . Aplicação 

dos Conceitos LEED. 

Compensatória 

Seleção e incorporação de resíduos 
impossíveis de serem destinados, como 

particulados finos, ao aterro a ser 
executado no local das escavações 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – Equipe de Obra e 
execução pela Construtora contratada. 
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Tabela 06 - Quesito Relevante (QR) nº 06 - Geração de Resíduos Comuns 
 

Possível impacto Poluição do Solo e Água 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 3 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,37 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração e implantação de de PGR – 

Plano de Gestão de Resíduos. 

Mitigadora 
Elaboração de PGRS – Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – Equipe de Obra e 
execução pela Construtora contratada. 
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Tabela 07 - Quesito Relevante (QR) nº 07 - Geração de Efluentes Domésticos 
 

Possível impacto Poluição do Solo e Água 

Fase Obras – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo e Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 3 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 3 

6.2 Irreversível (-) 3 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,11 
Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Concepção, aprovação e implantação de 
Projeto de tratamento de efluentes 

líquidos, com solicitação de ligação 
frente a Concessionária  -CAB 

Mitigadora 

Concepção, aprovação e implantação de 
Projeto de tratamento de efluentes 

líquidos, com solicitação de ligação 
frente à Concessionária  -CAB 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – Equipe de Obra e 
execução pela Construtora contratada. 
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Tabela 08 - Quesito Relevante (QR) nº 08 - Geração de Efluentes Industriais 
 

Possível impacto Poluição do Solo e Água 

Fase Não se aplica 
Caráter Negativo 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 5 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 3 

6.2 Irreversível (-) 3 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,13 
Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva Não se aplica. 

Mitigadora Não se aplica. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Não se aplica, pois não há  processos industriais que gerem 
qualquer tipo de efluentes de origem industrial. 
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Tabela 09 - Quesito Relevante (QR) nº 09 - Emissões atmosféricas das fontes móveis 
 

Possível impacto Poluição Atmosférica 

Fase Obra 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediato 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 2 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 3 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 3 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 1 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Serão instalados sistema de alivio na 
cobertura dos tanques e realização de 
auto monitoramento de fontes fixas, 

conforme determina a Resolução CEMA 
054/06. 

Mitigadora 

Serão instalados sistema de alivio na 
cobertura dos tanques e realização de 
auto monitoramento de fontes fixas, 

conforme determina a Resolução CEMA 
054/06. 

Compensatória 
Auto monitoramento conforme conforme 
determina a Resolução CEMA 054/06. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especializa em Monitoramento Atmosférico – 

Auto Gestão. 
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Tabela 10 - Quesito Relevante (QR) nº 10 - Emissões atmosféricas em fontes Fixas 
 

Possível impacto Poluição Atmosférica 

Fase Obra 
Caráter Negativo 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Potencial 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 3 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 3 

6.2 Irreversível (-) 3 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

Índice de magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Alocação de frota nova e/ou com 

manutenção em dia. 

Mitigadora 
Auto Monitoramento da frota conforme 

determina a Escala de Ringelmann – 
medição de Fumaça Preta. 

Compensatória 
Auto Monitoramento da frota conforme 

determina a Escala de Ringelmann – 
medição de Fumaça Preta. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – a Construtora será 
responsável  por alocação de frota com manutenção em 
dia, bem como contratação de Empresa de Consultoria 

especializa em Monitoramento Atmosférico – Auto gestão. 
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Tabela 11 - Quesito Relevante (QR) nº 11 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 

Possível impacto Incômodo a População Vizinha 

Fase Obra - Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Potencial 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 3 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 3 

6.2 Irreversível (-) 3 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de boas práticas e auto 

monitoramento.  Aplicação dos 
Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 
CONAMA 1/90. Aplicação dos 

Conceitos LEED. 

Compensatória 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especializa em Monitoramento de ruídos 

Limítrofes e vibrações – Auto Gestão. 
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Tabela 12 - Quesito Relevante (QR) nº 12 - Águas Subterrâneas 
 

Possível impacto Contaminação lençol freático 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 5 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 1 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,3 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Utilização de equipamentos e 
procedimentos de segurança ambiental 

previstas na legislação e normas da 
ABNT. 

Mitigadora 

Evitar exposição prolongado do lençol 
freático durante e após os trabalhos de 
escavação. Evitar escavar abaixo do 

lençol freático. 

Compensatória 

Implantação de aterro e recobertura das 
escavações onde se fez necessário a 

exposição do lençol freático. Realização 
de análises químicas nos locais aonde o 
lençol freático ficou exposto durante as 

escavações por tempo maior que o 
previsto. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor. 
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Tabela 13 - Quesito Relevante (QR) nº 13 - Processos Erosivos 
 

Possível impacto Degradação do Solo 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1.  Severidade 4 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

Índice de magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

 
Elaboração de projetos de fundação a 

partir de ensaios SPT. 
Utilização de equipamentos e 

procedimentos de segurança da 
construção civil previstas na legislação e 

normas da ABNT. 

Mitigadora 

Realização de serviços de 
monitoramento de trincas e rachaduras 

em paredes bem como do surgimento de 
áreas de afundamento ao longo do 

terreno aonde se realizarão as 
escavações. 

Compensatória 

Na medida em que venha a se verificar a 
ocorrência de trincas, rachaduras ou 
afundamentos no terreno, realizar 

procedimentos de reparação com solo de 
empréstimo 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa 
para realização de sondagens SPT, contratação de Empresa 

para elaboração de Projetos de fundação e auto gestão 
através da Construtora. 
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Tabela 14 - Quesito Relevante (QR) nº 14 - Tráfego de Veículos leves e Pesados 
 

Possível impacto Lentidão das Vias Públicas 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 2 
Significância Muito Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Elaboração de Estudo de Impacto de 
Vizinhança  - EIV, com apresentação de 
soluções mais adequadas visto as etapas 

de construção do Terminal.  
Apresentação das soluções no Rito 

Processual de Licenciamento Ambiental. 

Mitigadora 
Implantação das medidas  apresentadas e 

aprovadas  no  Estudo de Impacto de 
Vizinhança  - EIV. 

Compensatória 
Implantação das medidas  apresentadas e 

aprovadas  no  Estudo de Impacto de 
Vizinhança  - EIV. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especializa em Arquitetura e Urbanismo para 

implantação das medidas aprovadas. 
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Tabela 15 - Quesito Relevante (QR) nº 15 - Implantação de Canteiro 
 

Possível impacto Ruído e Vibrações 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 5 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,16 
Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de boas práticas e auto 

monitoramento.  Aplicação dos 
Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 
CONAMA 1/90. Aplicação dos 

Conceitos LEED. 

Compensatória 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especializa em Monitoramento de ruídos 

limítrofes e vibrações – Auto Gestão. 
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Tabela 16 - Quesito Relevante (QR) nº 16 - Mobilização de Pessoal 
 

Possível impacto Contratação de Pessoal 

Fase Obra - Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 
Índice de magnitude 0,33 

Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de  seleção local para 

contratação de Mão de Obra. 

Mitigadora 
Elaboração de  seleção local para 

contratação de Mão de Obra. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação por parte da 
Empresa Construtora. 
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Tabela 17 - Quesito Relevante (QR) nº 17 - Contratação de Pessoal 
 

Possível impacto Contratação de Pessoal 

Fase Obra - Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 3 

8. Duração 2 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de  seleção local para 

contratação de Mão de Obra. 

Mitigadora 
Elaboração de  seleção local para 

contratação de Mão de Obra. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação por parte da 
Empresa Construtora. 
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Tabela 18 - Quesito Relevante (QR) nº 18 - Acidentes durante a obra / Implantação 
 

Possível impacto Riscos à Saúde, Afastamentos 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediato 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 5 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 1 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 1 
Índice de magnitude 0,15 

Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Treinamentos frente aos 

Funcionários que atuaram  na Obra.  
Aplicação dos Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Elaboração de Treinamentos frente aos 
Funcionários. Elaboração e implantação 

de PPRA. Aplicação dos Conceitos 
LEED. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especialidade em Saúde e Segurança 

Ocupacional. 
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Tabela 19 - Quesito Relevante (QR) nº 19 - Utilização de máquinas e veículos durante a Obra 
/ Implantação 
 

Possível impacto Vibrações, Ruídos 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 
Índice de magnitude 1,3 

Significância Muito Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de boas práticas e auto 

monitoramento. 

Mitigadora 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Compensatória 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – contratação de Empresa de 
Consultoria especializa em Monitoramento de ruídos 

Limítrofes e vibrações – Auto Gestão. 
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Tabela 20 - Quesito Relevante (QR) nº 20 - Economia Local 
 

Possível impacto Geração Emprego – Aumento PIB 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 4 

4. Frequência 3 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,56 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Elaboração de Planejamento Financeiro, 
quando possível,  para direcionar através 
do Departamento de Compras que todos 
insumos sejam comprados no Município 

de Paranaguá. 

Mitigadora 

Elaboração de Planejamento Financeiro, 
quando possível  para direcionar através 
do Departamento de Compras que todos 
insumos sejam comprados no Município 

de Paranaguá. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do  Empreendedor – Departamento de Compras 
da Construtora. 
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Tabela 21 - Quesito Relevante (QR) nº 21 - População Local 
 

Possível impacto Geração Emprego – Aumento PIB 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Planos e Programas com 

vistas a beneficiar a População local. 

Mitigadora 
Elaboração de Planos e Programas com 

vistas a beneficiar a População local, 
conforme orienta a legislação aplicável. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor – Departamento de RH. 
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Tabela 22 - Quesito Relevante (QR) nº 22 - Educação Ambiental 
 

Possível impacto Capacitação, disseminação de conhecimento 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 2 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,5 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Planos e Programas com 

vistas a beneficiar a População local. 

Mitigadora 
Elaboração de Planos e Programas com 

vistas a beneficiar a População local, 
conforme orienta a legislação aplicável. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor, contratação de Empresa 
especializada em Meio Ambiente. 
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Tabela 23 - Quesito Relevante (QR) nº 23 - Construção das Edificações 
 

Possível impacto Ocupação ordenada do uso e ocupação do solo 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Médio - Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 1 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 1 

6.2 Irreversível (-) 1 

7. Abrangência 2 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,66 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Elaboração de Projetos  conforme orienta 
o Código de Posturas e diretrizes da 
Urbana, como também aplicação dos 

Conceitos LEED. 

Mitigadora 
Elaboração de Projetos  conforme orienta 

o Código de Posturas, como também 
aplicação dos Conceitos LEED. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor, contratação de Empresa 
especializada em Arquitetura e Urbanismo. 
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Tabela 24 - Quesito Relevante (QR) nº 24 - Término da Obra 
 

Possível impacto Ocupação ordenada do uso e ocupação do solo 

Fase Obras – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Atendimento de integral as soluções 
desenvolvidas nos projetos, bem como 
desmobilização correta dos  elementos 
que compõe o canteiro. Aplicação dos 

Conceitos LEED. 

Mitigadora 

Atendimento de integral as soluções 
desenvolvidas nos projetos, bem como 
desmobilização correta dos  elementos 
que compõe o canteiro. Aplicação dos 

Conceitos LEED 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor, responsabilidade  da 
Construtora. 
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Tabela 25 - Quesito Relevante (QR) nº 25 – Fauna 
 

Possível impacto Não se aplica 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Não se aplica 

1. Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Observar boas práticas. 

Mitigadora Observar boas práticas. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor – alocação de Equipe de 
Meio Ambiente. 
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Tabela 26 - Quesito Relevante (QR) nº 26 – Flora 
 

Possível impacto Não se aplica 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Não se aplica 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Não se aplica 

1. Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Observar boas práticas. 

Mitigadora Observar boas práticas. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor – alocação de Equipe de 
Meio Ambiente. 
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Tabela 27 - Quesito Relevante (QR) nº 27 - Implantação de Medidas Mitigadoras 
 

Possível impacto Prevenir possíveis impactos 

Fase Obra 
Caráter Positivo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,56 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Mitigadora 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Compensatória 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor - Equipe Técnica 
Muiltidisciplinar especializada em Meio Ambiente. 
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Tabela 28 - Quesito Relevante (QR) nº 28 - Implantação de Medidas Compensatórias 
 

Possível impacto Reparar/remediar impactos 

Fase Obra – Implantação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio - Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Mitigadora 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Compensatória 
Serão elaboradas e apresentadas no 

EIA/RIMA – Auto Gestão. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor - Equipe Técnica 
Muiltidisciplinar especializada em Meio Ambiente. 
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Tabela 29 - Quesito Relevante (QR) nº 29 - Economia Local – Término da Obra 
 

Possível impacto Diminuição PIB local 

Fase Obra 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Dar início o mais rápido possível da 

operação do Terminal  para minimizar os 
impactos frente o Comércio local. 

Mitigadora 
Dar início o mais rápido possível da 

operação do Terminal  para minimizar os 
impactos frente o Comércio local. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Supervisão do Empreendedor – Departamento 
Administrativo, garantir a continuidade da cadeia 

produtiva de  serviços no Município. 
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OPERAÇÃO 
 
Tabela 30 - Quesito Relevante (QR) nº 30 - Licenciamento Ambiental de Operação 
 

Possível impacto Atendimento integral de todos os quesitos técnicos e legais 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 3 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,56 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Dar continuidade integral dos Planos e 

Projetos elaborados e aprovados na fase 
do Licenciamento Prévio e de Instalação. 

Mitigadora 

Dar continuidade integral dos Planos e 
Projetos elaborados e aprovados na fase 

do Licenciamento Prévio e de Instalação. 
Auto Gestão 

Compensatória 
Executar os Plano e Projetos elaborados e 

aprovados na fase do Licenciamento 
Prévio e de Instalação. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 31 - Quesito Relevante (QR) nº 31 - Início das Operações 
 

Possível impacto Aumento do PIB, geração de empregos 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 5 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,37 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Mitigadora 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Compensatória 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 32 - Quesito Relevante (QR) nº 32- Geração de resíduos – PGRS 
 

Possível impacto Poluição solo e água 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Longo Prazo 

Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Implantar  política de gestão de resíduos, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos – 
PGRS,  - Rastreabilidade dos resíduos. 

Mitigadora 
Executar  política de gestão de resíduos, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos – 
PGRS,  - Rastreabilidade dos resíduos 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 33 - Quesito Relevante (QR) nº 33 - Geração de Resíduos Comuns 
 

Possível impacto Poluição solo e água 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Implantar  política de gestão de resíduos, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos – 
PGRS,  - Rastreabilidade dos resíduos. 

Mitigadora 
Executar  politica de gestão de resíduos, 
Plano de Gerenciamento de Resíduos – 
PGRS,  - Rastreabilidade dos resíduos 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 34 - Quesito Relevante (QR) nº 34 - Geração de Efluentes Domésticos 
 

Possível impacto Poluição água e solo 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Manter os sistemas de tratamento de 

efluentes íntegros e em funcionamento – 
Auto Gestão. 

Mitigadora 
Manter os sistemas de tratamento de 

efluentes íntegros e em funcionamento – 
Auto Gestão. 

Compensatória 
Caso ocorra rompimento de alguma 

tubulação, substituir  imediatamente e 
informar a Concessionária - CAB. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 35 - Quesito Relevante (QR) nº 35 - Geração de Efluentes Industriais 
 

Possível impacto Poluição de água e solo 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Direta 

1.  Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Não se aplica. 

Mitigadora Não se aplica. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Não se aplica, pois não há processos industrias que gerem 
qualquer tipo de efluentes de origem Industrial. 
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Tabela 36 - Quesito Relevante (QR) nº 36 - Geração de Ruídos e Vibrações 
 

Possível impacto Incômodo à população vizinha 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Indireta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de boas práticas e auto 

monitoramento. 

Mitigadora 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Compensatória 
Elaboração de auto monitoramento 
conforme determina a Resolução 

CONAMA 1/90. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 

 
  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

476 

 

 

Tabela 37 - Quesito Relevante (QR) nº 37 - Emissões atmosféricas das fontes móveis 
 

Possível impacto Poluição atmosférica 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Controle da frota  frente aos Clientes. 

Mitigadora 
Auto Monitoramento da frota dos Clientes 

conforme determina a Escala de 
Ringelmann – medição de Fumaça Preta. 

Compensatória 
Auto Monitoramento da frota dos Clientes 

conforme determina a Escala de 
Ringelmann – medição de Fumaça Preta. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 
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Tabela 38 - Quesito Relevante (QR) nº 38 - Emissões atmosféricas em fontes Fixas 
 

Possível impacto Poluição atmosférica 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Auto Monitoramento, com campanhas nos 

sistemas de alívio na cobertura dos 
tanques -  Resolução CEMA 054/06. 

Mitigadora 
Auto monitoramento conforme conforme 
determina a Resolução CEMA 054/06. 

Compensatória Campanhas de Auto monitoramento. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 
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Tabela 39 - Quesito Relevante (QR) nº 39 - Águas Subterrâneas 
 

Possível impacto Contaminação lençol freático 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,37 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 

Dar continuidade integral dos Planos e 
Projetos elaborados e aprovados na fase 

do Licenciamento Prévio e de Instalação. 
Instalação de poços de monitoramento e 
procedimentos para coleta em período 

regular de amostras e analises químicas 
para hidrocarbonetos. Elaborar relatórios 

sistemáticos 

Mitigadora 
Executar todas as medidas aprovadas nos  

Projetos elaborados na fase do 
Licenciamento de Instalação. Auto Gestão 

Compensatória Não se Aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 
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Tabela 40 - Quesito Relevante (QR) nº 40 - Processos Erosivos 
 

Possível impacto Degradação do solo 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Dar continuidade integral dos Planos e 

Projetos elaborados e aprovados na fase 
do Licenciamento Prévio e de Instalação. 

Mitigadora 
Dar continuidade integral dos Planos e 
Projetos elaborados e aprovados. Auto 

Gestão 

Compensatória Não se Aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 
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Tabela 41 - Quesito Relevante (QR) nº 41 - Acidentes durante a Operação 
  

Possível impacto Afastamentos, risco à saúde 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 5 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 4 

4. Frequência 1 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 2 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,15 
Significância Não Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Campanhas educativas e 

frente aos Funcionários, bem como 
manter atualizado o PPRA 

Mitigadora 
Elaboração de Campanhas educativas e 

frente aos Funcionários, bem como 
manter atualizado o PPRA 

Compensatória Indenizações, caso corra acidentes. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Empresa de Consultoria em Saúde e 

Higiene Ocupacional para garantir vigências do PPRA. 
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Tabela 42 - Quesito Relevante (QR) nº 42 - Utilização de máquinas e veículos durante a 
Operação 
 

Possível impacto Vibrações e ruídos 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Imediata 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Controle da frota  frente aos Clientes. 

Mitigadora 
Auto Monitoramento da frota dos Clientes 

conforme determina a Escala de 
Ringelmann – medição de Fumaça Preta. 

Compensatória 
Auto Monitoramento da frota dos Clientes 

conforme determina a Escala de 
Ringelmann – medição de Fumaça Preta. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
Contratação de Campanhas de Monitoramento Ambiental. 
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Tabela  43 - Quesito Relevante (QR) nº 43 - Tráfego de caminhões e veículos 
 

Possível impacto Lentidão das vias públicas 

Fase Operação 
Caráter Negativo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Indireta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Dar continuidade integral dos Planos e 

Projetos elaborados e aprovados no EVI  - 
Licenciamento Prévio e de Instalação. 

Mitigadora 
Dar continuidade integral dos Planos e 

Projetos elaborados e aprovados no EVI  - 
Licenciamento Prévio e de Instalação. 

Compensatória 
Executar os Plano e Projetos elaborados e 

aprovados  no EVI  - Licenciamento 
Prévio e de Instalação. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 44 - Quesito Relevante (QR) nº 44 – Fauna 
 

Possível impacto Não se aplica 

Fase Operação 
Caráter Não se aplica 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Não  se Aplica 

1. Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Observar boas práticas. 

Mitigadora Observar boas práticas. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 45 - Quesito Relevante (QR) nº 45 – Flora 
 

Possível impacto Não se aplica 

Fase Operação 
Caráter Não se aplica 

Temporalidade Não se aplica 
Ordem / Ocorrência Não se aplica 

1. Severidade 1 

2. Probabilidade 1 

3. Influência 2 

4. Frequência 1 

5. Importância 1 

6. Continuidade (+) 1 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 1 

índice de Magnitude 0,25 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva Elaborar projeto de paisagismo. 

Mitigadora Observar boas práticas. 

Compensatória Não se aplica. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 46 - Quesito Relevante (QR) nº 46 - Implantação dos Programas de Gestão Ambiental 
 

Possível impacto 
Capacitação técnica, auto gestão, prevenção a população 

local 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Plano e Programas de 

gestão ambiental. 

Mitigadora 
Implantação de Plano e Programas de 

gestão ambiental. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 47 - Quesito Relevante (QR) nº 47 - Auto Gestão de Medidas Mitigadoras 
 

Possível impacto Prevenir possíveis impactos 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Médio Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 3 

2. Probabilidade 3 

3. Influência 2 

4. Frequência 2 

5. Importância 2 

6. Continuidade (+) 2 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,33 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Elaboração de Plano e Programas de 

gestão ambiental. 

Mitigadora 
Implantação de Plano e Programas de 

gestão ambiental. 

Compensatória Não se aplica 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 

 
  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

487 

 

 

Tabela 48 - Quesito Relevante (QR) nº 48 - Economia Local 
 

Possível impacto Geração de emprego – Aumento do PIB 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,56 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Mitigadora 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Compensatória 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 
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Tabela 49 - Quesito Relevante (QR) nº 49 - População Local 
 

Possível impacto Geração de emprego – Aumento do PIB 

Fase Operação 
Caráter Positivo 

Temporalidade Longo Prazo 
Ordem / Ocorrência Direta 

1. Severidade 4 

2. Probabilidade 4 

3. Influência 3 

4. Frequência 2 

5. Importância 3 

6. Continuidade (+) 3 

6.1 Reversível (+) 2 

6.2 Irreversível (-) 2 

7. Abrangência 1 

8. Duração 3 

índice de Magnitude 0,56 
Significância Significativo 

Medidas 

Preventiva 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Mitigadora 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Compensatória 
Garantir os níveis de investimentos no 

Município de Paranaguá, como execução 
de programas e de planos. 

Responsabilidade pela 
Aplicação / Execução 

Diretoria Técnica do Complexo Intermodal de Logística. 

 

Tabela Sumária 

 

Abaixo é apresentada a Tabela Sumária, onde demonstra as impressões / conclusões aferidas frente 

aos Quesitos Relevantes (QR) e a inter-relação com os impactos reais associados.
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Tabela 60: Avaliação dos Quesitos Relevantes (QR) & a inter-relação com os impactos reais 

associados para AIA 
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vo 

Q

R 

2

8 

Implanta  

ção de 

medidas 

compensa 

tórias 

Reparar / 

remediar 

impactos 

Obra + 

implan 

tação 

Nega 

tivo 

Mé 

dio e 

longo 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

2

9 

Economia 

Local – 

término da 

obra 

Diminui 

ção do 

PIB local 

obra 
Nega 

tivo 

Ime 

diata 

Dire 

ta 
4 4 3 2 2 2 2 2 1 3 0,25 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

0 

Licencia 

mento  

Ambien 

tal de 

Operação  

(LO) 

Atendi 

mento  in 

tegral dos 

quesitos 

técnicos e 

legais 

Opera 

ção 

positi

vo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 0,56 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

1 

Inicio das 

operações 

Aumento 

do PIB e 

geração 

de empre 

gos 

Opera 

ção 

positi

vo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
4 5 3 2 3 2 2 2 2 3 0,37 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

2 

Geração 

de 

resíduos - 

PGRS 

Poluição 

solo e 

água 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

3 

Geração 

de 

resíduos 

comuns 

Poluição 

solo e 

água 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

4 

Geração 

de 

Efluentes 

domésti 

cos 

Poluição 

solo e 

água 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

5 

Geração 

de 

Efluentes 

Industriais 

Poluição 

solo e 

água 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Não 

se 

aplica 

direta 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

6 

Geração 

de ruídos e 

vibrações 

Incomo 

do a 

popula 

ção 

vizinha 

Opera 

ção 

Negat

ivo 

Mé 

dio 

prazo 

Indi 

reta 
3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q Emissões Poluição Operação Nega Mé Dire 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 Signi 
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R 

3

7 

Atmosfé 

ricas das 

fontes 

móveis 

Atmosféri

ca 

tivo dio 

prazo 

ta ficati

vo 

Q

R 

3

8 

Emissões 

Atmosféri 

cas  fontes 

fixas 

Poluição 

Atmosféri

ca 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Mé 

dio 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

3

9 

Águas 

Subterrâne

as 

Contami 

nação do 

lençol 

freático 

Opera 

ção 

Negat

ivo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
4 4 3 2 3 2 2 2 1 3 0,37 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

0 

Processo 

Erosivos 

Degrada 

ção do 

Solo 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Mé 

dio 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

1 

Acidentes 

durante a 

obra / im 

plantação 

Riscos a 

saúde e 

afasta 

mentos 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Ime 

diata 

Dire 

ta 
5 4 4 1 3 1 2 2 2 1 0,15 

Não 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

2 

Utiliza ção 

de 

máquinas 

e veículos 

durante 

Obra / im 

plantação 

Vibra 

ções e 

ruídos 

Opera 

ção 

Negat

ivo 

Ime 

diata 

Dire 

ta 
3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

3 

Tráfego de 

Veículos 

Leves e 

Pesados 

Lentidão 

das vias 

públicas 

Opera 

ção 

Nega 

tivo 

Mé 

dio 

Prazo 

Indi 

reta 
3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

4 

Fauna 
Não 

Aplica 

Opera 

ção 

Não 

Apli 

ca 

Não 

Apli 

ca 

Não 

Apli 

Ca 

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0,25 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

5 

Flora 
Não 

Aplica 

Opera 

ção 

Não 

Apli 

ca 

Não 

Apli 

ca 

Não 

Apli 

ca 

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0,25 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

6 

Implanta 

ção do 

programa 

de gestão 

ambiental 

Capacita 

ção téc 

nica, auto 

gestão, 

prevenção  

a popula 

ção local 

Opera 

ção 

positi

vo 

Mé 

dio 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

7 

Auto 

gestão de 

medidas 

mitigado 

ras 

Prevenir 

Possiveis 

impactos 

Opera 

ção 

Posi 

tivo 

Mé 

dio 

prazo 

Dire 

ta 
3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 0,33 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

8 

Economia 

Local 

Geração 

de Empre 

go  - 

Aumento 

do PIB 

Opera 

ção 

Posi 

tivo 

Lon 

go 

prazo 

Dire 

ta 
4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 0,56 

Signi 

ficati

vo 

Q

R 

4

9 

População 

Local 

Geração 

de empre 

go  - 

Aumento 

do PIB 

Opera 

ção 

Positi

vo 

Lon 

go 

prazo 

direta 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 0,56 

Signi 

ficati

vo 
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13. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS – ANÁLISE DE RISCOS 

 

Conceitualmente a Matriz de Impactos Ambientais compreende a identificação, a 

probabilidade de ocorrência de acidentes, a percepção do perigo, a identificação de possíveis 

passivos instalados, bem como as suas devidas sugestões de reversibilidade, potencial de 

perdas econômicas e sociais que expressam a vulnerabilidade da natureza das atividades 

primariamente desenvolvidas ou futuras, por conseguinte a divulgação da informação e 

suporte gerencial, como instrumento operativo que viabilize todas as decisões a serem 

implementadas. 

 

De um modo geral, a Matriz de Impactos Ambientais coadjuvada e/ou traduzida em conjunto 

a uma Análise de Risco dentro do contexto de suporte ao EIA / RIMA, deverá contemplar a 

suscetibilidade da área e a vulnerabilidade dos sistemas (sociais, econômicos, urbanos e 

ecológicos) presentes na área de estudo.  

 

Feita a determinação das linhas de caracterização do Complexo Logístico Intermodal, a 

Matriz de Impactos Ambientais (Análise de Risco) deverão sugerir 3 ações diante do “Follow 

Up” das atividades:  

 

1. Planos e programas ambientais que contemplem aspectos básicos de avaliação, levando-se 

em conta o manejo sustentável dos recursos naturais; 

 

2. Medidas mitigadoras visando quando necessário, a concepção e a implantação de medidas 

de preservação e de recuperação, quanto à preservação e a conservação do meio ambiente; e 

 

3. A gestão de risco, visando contextualizar as questões específicas, considerando as diversas 

opções de mitigação e/ou compensação quando disponíveis, a forma constante e contínua.  

 

13.1 Objetivo 

 

As diretrizes pelas quais o projeto foi desenvolvido observou matriz de gestão de inter-

relacionamento de caráter continuado e específico, não obstante dessa prerrogativa foi 

adotado para Matriz de Impactos Ambientais (Análise de Risco) como instrumento técnico de 

avaliação a Matriz Cromática. 

 

13.2 Instrumento de Avaliação 

 

A Matriz Cromática (Cossu e colaborador, 1986) ajuda a elucidar e projetar o impacto 

ambiental. Impacto Ambiental pode ser definido como sendo: “a alteração da atmosfera em 

função de um projeto”. Neste contexto o conceito ambiental inclui o exame de fatores físicos 
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(relevo, solo, água subterrânea, subsolo e ar), Biológico (fauna, flora, vetores e saúde 

ocupacional) e Antrópico (tráfego, emprego, renda e uso do solo).  

O impacto ambiental (análise de risco) analisa seu sentido mais amplo como fonte causadora 

transversalmente das consequências do projeto através de causas positivas e/ou negativas. O 

procedimento para a avaliação de Impacto Ambiental deve ter o objetivo de avaliar a relação 

que existe entre projeto proposto e o contexto em execução e o resultado final.  

 

Basicamente o método consiste na superposição dos mapas e/ou layout que relacionam todos 

os elementos do impacto (sócio econômico, morfológico, ecológico, urbano e etc..), com a 

finalidade de promover a intersecção dos impactos seja num grau mínimo e/ou máximo da(s) 

área(s) do impacto.  

 

Na formação destes mapas e/ou layout, confecciona-se listas das perguntas onde se inclui uma 

série de perguntas sobre os problemas ambientais diversos que podem ser encontrados; essas 

listas são compiladas e envolvem quantidades possíveis de atividades e riscos à operação e ao 

meio ao seu redor.  

 

Essas Listas são formadas de sub-matrizes que podem ser consideradas como entradas 

bidimensionais de controle de atividades e local de geração – a primeira dimensão determina 

o fator indutor e a segunda, onde o meio será afetado e/ou relacionado diretamente, seja 

através de características individuais de face ao projeto, seja através da soma dos vários 

fatores a uma compreensão globalizada. 

 

Feito isto estabelece-se duas situações de mensuração dos impactos, seja através de relação 

qualitativa com cores (inexistente, positivo, negativo baixo, negativo médio e negativo alto) - 

Cossu e colaborador, 1986, através da identificação de áreas e atividades potenciais mais 

marcantes e/ou frágeis, seja através de uma avaliação numérica – contextos relativos ou 

absolutos, a qual no geral analisa o resultado do impacto (positivo ou negativo).  

 

Frequentemente, a avaliação numérica é criticada porque aparentemente ela introduz um 

critério do julgamento objetivo, isso de fato é impossível alcançar. Entre as matrizes mais 

sabidas dos exemplos é a Matriz de Leopold (Leopold, 1971).  

 

Outros exemplos é a Matriz de Moore (Moore e colaborador, 1973), qual requer uma 

avaliação em uma escala ordinal de quatro níveis (insignificante, baixo, moderado e elevado) 

e a Matriz de Clark (Clark e colaborador, 1976), qual fornece uma avaliação qualitativa 

baseada em cinco polaridades: 

 

- Benéfico e adverso;  

- Curto prazo e longo prazo;  

- Reversível e irreversível;  
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- Direto e indireto; e 

- Permissível e estratégico. 

 

13.3 Etapas de avaliação 

 

O esquema da Matriz Cromática proposta está relacionado a fatores ou quesitos, como 

anteriormente mencionado. Os fatores ou quesitos mostram a interação entre causas, 

elementos ambientais do impacto e das categorias. A fim de realizar mais uma análise 

detalhada das causas do impacto, as fases diversas da evolução do projeto são caracterizadas e 

estão relacionados aos tipos diferentes do impacto que considera duração, natureza do risco e 

da probabilidade que o evento acontece.  

 

Considerando a dificuldade para quantificar a interação entre os diversos itens relacionados de 

controle ou de investigação a cada fator ou quesito, uma representação cromática é usada para 

descrever sua mensuração. Duas escalas cromáticas foram usadas que correspondem ao 

positivo ou indiferente e três escalas como influências negativas, subclassificadas em 

tonalidades cromáticas correspondentes a baixo, moderado ou alto. A representação cromática 

permite uma imediata e sintética identificação dos elementos críticos do impacto, que 

possivelmente exigirão medidas de controle.  

 

Conclui-se que as matrizes de avaliação de impacto usando tonalidades cromática, derivado 

(primeiramente de Leopold, a matriz de Moore) deve ser considerada exclusivamente como 

ferramenta para avaliação de impactos ambientais.  

 

Este método permite uma individualização cuidadosa de todos os elementos sujeitos à 

avaliação e situação da área estudada, organizando racionalmente os resultados e impressões 

acerca do desenvolvimento dos elementos levantados, bem como proporcionar visualmente 

um arranjo técnico mais claro acerca dos eventuais problemas identificados.  

 

Feita a base científica e técnica para as ponderações acerca dos instrumentos de investigação, 

o estudo seguiu as seguintes etapas abaixo descritas:  

 

- Análise integrada > Análise das condições ambientais atuais e das tendências evolutivas, 

explicitando as inter-relações entre os meios físico, biótico e sócioeconômico, de forma a 

permitir a compreensão da estrutura e da dinâmica ambiental na área de influência; 

 

- Prognóstico e avaliação dos impactos ambientais > Prognóstico ambiental, considerando os 

efeitos negativos ou positivos sobre os meios físico, biótico e sócioeconômico decorrente da 

atividade do Complexo Logístico Intermodal. A identificação e a avaliação dos impactos 

ambientais positivos e negativos, fundamentalmente, focalizam as alterações no meio 

ambiente decorrentes da inserção do Complexo Logístico Intermodal.  
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Os impactos serão descritos, quantificados, qualificados e classificados, de acordo com a 

magnitude, importância, duração e a reversibilidade. 

 

Posto a conceituação técnica e modulagem escolhida, abaixo é exposto graficamente às 

análises e resultados alcançados:  

 

Os quesitos abordados foram: 

 

Meio Físico 

 

- Relevo: conjunto das formas da crosta terrestre, nesse caso as características do Relevo nas 

áreas onde será instalado e operado o Complexo Logístico Intermodal; 

 

- Águas Superficiais – Drenagem: representa as águas residuárias incidentes nas áreas onde 

será instalado e operado o Complexo Logístico Intermodal; 

 

- Águas Subterrâneas: representa o nível de fragilidade e/ou possível contaminação e/ou 

proteção do Lençol freático nas áreas onde será instalado e operado o Complexo Logístico 

Intermodal; 

 

- Ar: representa as possíveis contaminações a serem propagadas por emissões atmosféricas 

nas áreas onde será instalado e operado o Complexo Logístico Intermodal; 

 

Meio Biológico  

 

- Fauna: possível comprometimento com os animais existentes nas áreas onde será instalado e 

operado o Complexo Logístico Intermodal; 

 

- Flora: possível comprometimento com a vegetação existente nas áreas onde será instalado e 

operado o Complexo Logístico Intermodal; 

 

- Vetores: ações específicas da vigilância ambiental em saúde e as medidas de prevenção e 

controle dos fatores de risco físicos, químicos e biológicos do meio ambiente, relacionado às 

doenças e agravos à Saúde; e 

 

- Saúde Ocupacional: possível comprometimento com as condições laborais, onde garantam o 

mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos trabalhadores, 

promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando os acidentes e as 

doenças através da redução das condições de risco. 
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Meio Antrópico 

 

- Tráfego: avaliação da trafegabilidade da Região em função da instalação e operação do 

Complexo Logístico Intermodal; 

 

- Emprego e Renda: avaliação das perspectivas de melhoria das condições de vida da 

População diretamente afetada com a instalação e operação do Complexo Logístico 

Intermodal; e 

 

- Uso e Ocupação do Solo: avaliar as condições permissíveis a instalação e operação do 

Complexo Logístico Intermodal diante do Plano Diretor do Município. 
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499 13.4 Descrição dos Impactos para o Meio Físico 

 

 Demolição 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Demolição 

Montagem do Canteiro             

Edificações             

Alocação de Máquinas             

Mão de obra             

Carga e descarga de Materiais             

Pátio de Estacionamento             

Operação das Máquinas             

Sanitários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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500  Mobilização de Canteiro  

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Mobilização 

de Canteiro 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

Impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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501  

 Construção  

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Mobilização 

de Canteiro 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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 Desmobilização  
 

MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Construção 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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 Operação  
 

MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais - 

Drenagem 

Água  

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso do 

Solo 

Operação do Terminal, dos Dutos 

Viários e do Pátio de Estacionamento 

Área Operacional – 

Operação dos Tanques 
            

Área Operacional – 

Operação dos Dutos 

Viários 

            

Carregamento e 

Descarregamento 
            

Vistorias de Manut - 

Tanques e Dutos 
            

Horário de 

Funcionamento 
            

Pátio de Estacionamento             

Gestão Administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Auto Gestão  – Prog. 

Ambientais 
            

Segurança Interna e 

Externa 
            

Limpeza dos acessos             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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504 13.5 Descrição dos Impactos sobre o Meio Biótico 

13.5.1 Flora 
 

Demolição MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superfi

ciais – 

Drena 

gem 

Água 

Subterrâ

nea 

Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacio

nal 

Tráfego 
Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Demolição 

Montagem do Canteiro             

Edificações             

Alocação de Máquinas             

Mão de obra             

Carga e descarga de Materiais             

Pátio de Estacionamento             

Operação das Máquinas             

Sanitários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção - 

PGRCC 

            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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505  

 Mobilização de  
canteiro MATRIZ CROMÁTICA  

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 

Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / Mobilização de Canteiro 

Central de concreto                         

Central de argamassa                         

Depósito de blocos                         

Carga e descarga de materiais                         

Depósito de materiais de 

construção                         

Pátio de Estacionamento                         

Área administrativa                         

Sanitários                         

Refeitório                         

Vestiários                         

Movimentação de terra 

(Terraplenagem)                         

Restos da construção civil                         

Limpeza dos acessos                         

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção - 

PGRCC             

LEGENDA 

impacto inexistente   

impacto positivo   

Impacto negativo baixo   

Impacto negativo médio   

Impacto negativo alto   
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506  Construção 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Mobilização 

de Canteiro 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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507  Desmobilização 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água   

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Desmobilização 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplanagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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508  

 Desmobilização 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Operação do 

Terminal, dos 

Dutos Viários e 

do Pátio de 

Estacionamento 

Área Operacional – Operação dos 

Tanques 
            

Área Operacional – Operação dos 

Dutos Viários 
            

Carregamento e Descarregamento             

Vistorias de Manutenção - Tanques 

e Dutos 
            

Horário de Funcionamento             

Pátio de Estacionamento             

Gestão Administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Auto Gestão Ambiental – Programas 

Ambientais 
            

Segurança Interna e Externa             

Limpeza dos acessos             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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509 13.5.2 Fauna 

 

 Demolição 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superfi

ciais - 

Drenag

em 

Água 

Subterrâ

nea 

Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacio

nal 

Tráfego 
Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Demolição 

Montagem do Canteiro             

Edificações             

Alocação de Máquinas             

Mão de obra             

Carga e descarga de Materiais             

Pátio de Estacionamento             

Operação das Máquinas             

Sanitários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção - 

PGRCC 

            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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510  

 Mobilização de Canteiro  

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Mobilização 

de Canteiro 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  

Impacto negativo baixo  
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511  Construção 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Construção 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impactonegativo baixo  

Impactonegativo médio  

Impactonegativo alto  
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512  

 Desmobilização 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Desmobilização 

Montagem do Canteiro             

Edificações             

Alocação de Máquinas             

Mão de obra             

Carga e descarga de Materiais             

Pátio de Estacionamento             

Operação das Máquinas             

Sanitários             

Movimentação de terra 

(Terraplanagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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513  

 Operação 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Operação do 

Terminal, dos 

Dutos Viários e 

do Pátio de 

Estacionamento 

Área Operacional – Operação dos 

Tanques 
            

Área Operacional – Operação dos 

Dutos Viários 
            

Carregamento e Descarregamento             

Vistorias de Manutenção - Tanques 

e Dutos 
            

Horário de Funcionamento             

Pátio de Estacionamento             

Gestão Administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Auto Gestão Ambiental – Programas 

Ambientais 
            

Segurança Interna e Externa             

Limpeza dos acessos             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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514 13.6 Meio Socioeconômico 

 

 Demolição 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Demolição 

Montagem do Canteiro             

Edificações             

Alocação de Máquinas             

Mão de obra             

Carga e descarga de Materiais             

Pátio de Estacionamento             

Operação das Máquinas             

Sanitários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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 Mobilização de Canteiro  

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Mobilização 

de Canteiro 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplenagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção – PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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 Construção 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água  

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Construção 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplanagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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517  Desmobilização 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

OBRA / 

Desmobilização 

Central de concreto             

Central de argamassa             

Depósito de blocos             

Carga e descarga de materiais             

Depósito de materiais de construção             

Pátio de Estacionamento             

Área administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Movimentação de terra 

(Terraplanagem) 
            

Restos da construção civil             

Limpeza dos acessos             

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção - PGRCC 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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518  Operação 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água  

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Operação do 

Terminal, dos 

Dutos Viários e 

do Pátio de 

Estacionamento 

Área Operacional – Operação dos 

Tanques 
            

Área Operacional – Operação dos 

Dutos Viários 
            

Carregamento e Descarregamento             

Vistorias de Manutenção - Tanques 

e Dutos 
            

Horário de Funcionamento             

Pátio de Estacionamento             

Gestão Administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Auto Gestão Ambiental – Programas 

Ambientais 
            

Segurança Interna e Externa             

Limpeza dos acessos             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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519 13.6.1 Possibilidade de Conflitos com a População do Entorno 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Operação do 

Terminal, dos 

Dutos Viários e 

do Pátio de 

Estacionamento 

Área Operacional – Operação dos 

Tanques 
            

Área Operacional – Operação dos 

Dutos Viários 
            

Carregamento e Descarregamento             

Vistorias de Manutenção - Tanques 

e Dutos 
            

Horário de Funcionamento             

Pátio de Estacionamento             

Gestão Administrativa             

Sanitários             

Refeitório             

Vestiários             

Auto Gestão Ambiental – Programas 

Ambientais 
            

Segurança Interna e Externa             

Limpeza dos acessos             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  

 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

 

 
520 13.6.2 Valorização Imobiliária 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Operação do 

Terminal, Dutos 

Viários e Pátio 

de 

Estacionamento 

Vizinhança – Residências             

Vizinhança – Região             

Arrecadação de Impostos             

Geração de Emprego             

Gestão Administrativa             

Economia Local             

Gestão Administrativa – Apoio a 

Comunidade 
            

Auto Gestão Ambiental – Programas 

Ambientais 
            

Segurança Interna e Externa             

Valorização Imobiliária             

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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521 13.6.3 Geração de Empregos e Renda Diretos e Indiretos 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Geração de 

Empregos 

Demolição             

Mobilização de Canteiro             

Construção             

Desmobilização             

Operação do Terminal, Dutos Viários 

e Pátio de Estacionamento 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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522 13.6.4 Sistema Viário 

 MATRIZ CROMÁTICA 

  Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 Local Gerador Relevo Solo 

Águas 

Superficiais 

- Drenagem 

Água 

Subterrânea 
Ar Fauna Flora Vetores 

Saúde 

Ocupacional 
Tráfego 

Emprego, 

Renda 

Uso 

do 

Solo 

Geração de 

Empregos 

Demolição             

Mobilização de Canteiro             

Construção             

Desmobilização             

Operação do Terminal, Dutos Viários 

e Pátio de Estacionamento 
            

LEGENDA 

impacto inexistente  

impacto positivo  

Impacto negativo baixo  

Impacto negativo médio  

Impacto negativo alto  
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13.7 Conclusões dos Impactos 

 

A elaboração dos trabalhos obtiveram uma conotação bastante técnica e abrangente, em 

especial em acordar a metodologia a ser seguida, como também a elaboração e/ou escolha dos 

“Temas e/ou Quesitos” mais significativos ou impactantes aos Meios (Antrópico, Biótico & 

Físico), por consequência ao cenário a qual estará inserido o Complexo Logístico Intermodal 

da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A como um todo (Terminal de Granel, 

Dutos Viários e Pátio de Estacionamento & Triagem). 

 

As avaliações levaram em consideração dois cenários: (a) implantação do Complexo 

Intermodal, observado as Etapas de demolição, construção e desmobilização do canteiro de 

obras e o segundo cenário (b) foi a operação propriamente dita – Terminal, Pátio de 

Estacionamento & Triagem e dos Dutos Viários.   

 

Os resultados auferidos garantem uma interpretação substancialmente muito “branda e 

positiva”, pois as áreas onde ocorreram a implantação do Terminal de Granel e Pátio de 

Estacionamento e Triagem, já compõem o Patrimônio da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A; por outro lado os trechos / encaminhamento onde passaram os Dutos 

Viários já estão ocupados por outros dutos de outras Empresas com o mesmo objeto a qual se 

propõe.  

 

Vale a pena como destaque, informar que Píer é Propriedade Pública, sua operação de 

bombeio obedece à modelagem de “Consórcio” entre as Empresas instaladas na Região cujo 

objeto é similar ao almejado pelo Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A, por conseguinte em significância positiva a 

Comunidade e a Região. 

 
Em Termos Legais haverá controle e fiscalização por parte das Entidades Fiscalizadoras e 

reguladoras – âmbito Portuário, de Petróleo e Ambiental, onde irão na sua plenitude, observar 

e imputar as responsabilidade e obrigações cabíveis, garantindo assim proteção ao meio ora 

existente ao redor do Complexo.   

 

Com intuito de demonstrar os cenários alcançados, segue abaixo sequência de “Tabelas 

Resumos” que objetivam leitura mais sintetizada e de constatação direta:    
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Tabela 61: Análise dos Quesitos Relevantes & a Inter-Relação Com os Meios e Atividades 

 

QUESITOS 

RELEVANTES 
MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA E “MODUS 

OPERANDI”  

 

TENDÊNCIAS 

EVOLUTIVAS 

Sazonalidade climáticas 

Não haverá exploração 

desses meios e/ou  

alterações no uso das 

águas, vazão dos cursos 

hídricos e qualidade das 

suas águas 

Não haverá alterações nas 

dinâmicas dos ecossistemas, 

pois já existem várias 

atividades similares. 

Influências positivas e 

progressistas nas atividades 

econômicas da região 

O clima da região não será afetado 

pelo empreendimento. Variações cli- 

máticas com efeitos no empreendi- 

mento, como por exemplo dispersão 

de emissões atmosféricas e situações 

operacionais que podem ser 

comprometidas 

Não haverá perda de 

padrões e características 

das estações climáticas ao 

longo dos anos 

Fauna 

Não haverá alterações na 

qualidade hídrica, vi-

brações e /ou ruídos, já 

existem atividades simi-

lares na localidade e na 

região  

 

Não haverá 

comprometimento da fauna 

nativa, pois a localidade já 

está bastante alterada. 

Não haverá alterações 

significativas, pois já 

existem atividades com o 

mesmo objeto. 

O Modus Operandi como potencial 

risco de acidentes.  

Possibilidade remota na 

alteração diversidade do 

comportamento de fauna 

nativa 

Flora 

Proteção da Coleção Hídri 

ca (superficial e subterrâ 

nea) e estabilização e qua 

lidade do solo 

Não se aplica, pois nas áreas 

existe atividade em 

desenvolvimento, assim não 

haverá impacto na flora 

O empreendimento está de 

acordo com o zoneamento 

disposto, a ADA e AID já 

estão antropizadas 

Alterações de origem antrópica da 

vegetação determinaram a descarac- 

terização da flora da região do termi 

nal pela intensa atividade de oupa 

ção ocorrida ao longo dos anos 

Manutenção das 

pouquíssimas áreas de 

preservação e de 

vegetação remanescente 

da ADA, AID e All 

 

 

Áreas de importância 

significativa ao 

Não haverá alterações 

visto o ordenamento 

Possibilidade de vazamento 

de Líquido armazenado 

Aumento positivo a 

economia local e regional. 

Probabilidade de forma proporcional 

de impactos as áreas vizinhas, visto 

Manutenção das áreas ao 

redor do Complexo e 
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Complexo Intermodal 

(ADA e All) 

territorial - Zona de 

Interesse Portuário - ZIP e 

diretrizes do PDZPO 

a operação. implantação de Plano e 

Programas sócio 

ambientais. 

População e/ou 

Comunidade Local 

Acréscimo no regime de 

lançamento de efluentes 

domésticos líquidos.  

Probabilidade de 

atropelamento de animais de 

origem doméstica (gatos 

e/ou cães) ou possibilidade 

remoto de vazamento de  

material líquido 

Aumento na arrecadação de 

emolumentos públicos, com 

contribuição para melhoria 

na infraestrutura pública  

local . 

Incremento na Economia local 

(impostos, comércio e emprego) 

As atividades indicam 

aumento na capacidade 

de geração de emprego 

direto e indireto. 

Sistema Viário  
Acréscimo proporcional à 

poluição atmosférica  

Acréscimo proporcional no 

fluxo de modal de transporte 

e de Pessoas 

Possibilidade de aumento 

dos níveis de acidentes 

O Complexo por si só não gerará  

maior fluxo na região 

A melhoria dos acessos 

viários e sinalização 
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Tabela 62: Características da Área de Influência Direta - AIA para os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico 

QUESITOS 

RELEVANTES 
MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO MEIO ANTRÓPICO 

ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA E “MODUS 

OPERANDI”  

EVOLUÇÃO DOS 

QUESITOS AO 

LONGO DO TEMPO 

Sazonalidade das 

variáveis climáticas 

Não haverá exploração 

desses meios e/ou 

alterações no uso das 

águas, vazão dos cursos 

hídricos e qualidade das 

suas águas 

Não haverá alterações nas 

dinâmicas dos ecossistemas, 

pois já existem várias 

atividades similares. 

Influências positivas e 

progressistas nas atividades 

econômicas da região 

O clima da região não será afetado 

pelo empreendimento. 

Variações climáticas com efeitos no 

empreendimento, como por exemplo 

dispersão de emissões atmosféricas e 

situações operacionais que podem 

ser comprometidas 

Não haverá perda de 

padrões e características 

das estações climáticas ao 

longo dos anos 

Fauna 

Alterações na qualidade 

da água e/ou ruído 

acarretam 

comprometimento da 

fauna da região 

Não haverá 

comprometimento da fauna 

nativa, pois a localidade já 

está bastante alterada. 

Não haverá alterações 

significativas, pois já 

existem atividades com o 

mesmo objeto. 

O Modus Operandi como potencial 

risco de acidentes.  

Possibilidade remota na 

alteração diversidade do 

comportamento de fauna 

nativa 

Flora 

Proteção da Coleção 

Hídrica (superficial e 

subterrânea) e 

estabilização e qualidade 

do solo 

Não se aplica, pois nas áreas 

existe atividade em 

desenvolvimento, assim não 

haverá impacto na flora 

O empreendimento está de 

acordo com o zoneamento 

disposto, a ADA e AID já 

estão antropizadas. 

Alterações de origem antrópica da 

vegetação determinaram a 

descaracterização da flora da região 

do terminal pela intensa atividade de 

ocupação ocorrida ao longo dos anos 

Manutenção das 

pouquíssimas  áreas de 

preservação e de 

vegetação remanescente 

da ADA, AID e All 

Áreas de importância 

significativa ao 

Complexo Intermodal 

(ADA e All) 

Não haverá alterações 

visto o ordenamento 

territorial  - Zona de 

Interesse Portuário - ZIP e 

diretrizes do PDZPO 

Possibilidade de vazamento 

de Líquido armazenado 

Continuidade da circulação 

de pessoas e bens nas áreas 

prioritárias 

Probalilidade de forma proporcional 

de impactos as áreas vizinhas, visto 

a operação. 

Manutenção das áreas ao 

redor do Complexo e 

implantação de Plano e 

Programas sócio 

ambientais. 

População e/ou 

Comunidade Local 

Acréscimo no regime de 

lançamento de efluentes 

domésticos líquidos.  

Probabilidade de 

atropelamento de animais de 

origem doméstica (gatos  

e/ou cães) ou possibilidade 

remoto de vazamento de  

material líquidos 

Aumento na arrecadação de 

emolumentos públicos, com 

contribuição para melhoria 

na infraestrutura pública  

local  

Incremento na Economia local 

(impostos, comércio e emprego) 

As atividades indicam 

aumento na capacidade 

de geração de emprego 

direto e indireto. 
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Sistema Viário  
Acréscimo proporcional a 

da poluição atmosférica  

Acréscimo proporcional no 

fluxo de modal de transporte 

e de Pessoas 

Possibilidade de aumento 

dos níveis de acidentes 

O Complexo por si só não gerará  

maior fluxo na região 

Melhoria dos acessos 

viários e sinalização 
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14. MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PLANOS DE 

CONTROLE E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Dentro da contextualização a qual foi concebido o Projeto do Complexo Logístico Intermodal, 

em especial aos elementos que o compõe: Terminal, Pátio de Estacionamento e Triagem e 

Duto Viário, houve diligência ímpar na constituição das diretrizes em face de Gestão 

Operacional, Administrativa e Ambiental no que tange prescrever metodologias e normativas 

que amparem e que atentem obediência à licitude em toda sua amplitude. Nesse sentido, a 

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.contemplou Medidas Preventivas e/ou 

Mitigadoras ao longo deste Estudo, conforme itens abaixo. 

 

14.1 Áreas Verdes 

 

14.1.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto Urbanístico / Paisagismo a qual possibilite interação entre o meio 

operacional e a circunvizinhança do Terminal. 

 

14.1.2 Pátio de Estacionamento &Triagem 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto Urbanístico / Paisagismo a qual possibilite interação entre o meio 

operacional e a circunvizinhança do Pátio. 

 

14.1.3 Duto Viário 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto de Recomposição das “vias verdes”, com a plantação de 

gramíneas em toda extensão que permita tal intervenção. 

 

14.2 Tráfego e Acessos Viários 

 

14.2.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Por favor, vide com nível maior de detalhamento o Estudo de Impacto de Vizinhança – EVI & 

o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI onde explora com maior propriedade 

asproposições ao Tema. É importante informar que o referido Estudo e seu Relatório já estão 

em fase de análise e por conseguinte aprovação frente ao Município de Paranaguá. 
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14.2.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Por favor, vide com nível maior de detalhamento o Estudo de Impacto de Vizinhança – EVI & 

o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI onde explora com maior propriedade 

asproposições ao Tema. É importante informar que o referido Estudo e seu Relatório já estão 

em fase de análise e por conseguinte aprovação frente ao Município de Paranaguá. 

 

14.2.3 Duto Viário 

 

Todo o trecho na sua totalidade Ponto “A” - Terminal de Granel, Ponto “B” - Píer Publico e 

interseções (aparelhos urbanos e Empresas) serão devidamente isolados, protegidos e 

sinalizados. Finalmente serão observadas todas exigências postadas no Regulamento Técnico 

nº 2/2011 - Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, 

Derivados e Gás Natural (RTDT). 

 

14.3 Solos 

 

Impacto: Instalação do canteiro de obras, demolição, fundações e início das construções. 

 

14.3.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

O início físico das obras acarretará a demolição das atuais estruturas que ocupam o futuro 

terminal. Estas consistem em grandes armazéns que estocam produtos a granel. O volume de 

resíduos gerados sobre o solo será apreciável, os quais poderão gerar.  

 

Objetivo 

 

Reduzir o risco de contaminação do solo pelo acúmulo de entulho, solo de escavação, solo de 

empréstimo a serem gerados na fase de desmontagem das atuais estruturas que ocupam o 

futuro Terminal de Granel Líquidos.  

 

Abrangência 

 

Área do futuro Terminal de Granel Líquidos. 

 

Métodos 

 

Produção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), aonde 

será detalhado a logística da movimentação dos entulhos para aterros e áreas de bota-fora. 

 

Equipe e Material 
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Empresa a ser contratada para gerenciamento da obra. 

 

Resultado esperado 

 

Preservação da qualidade ambiental do solo e das águas subterrâneas 

 

Impacto: Resíduos sólidos e líquidos gerados durante os serviços de implantação   

 

Durante a realização das obras de implantação volumes de resíduo sólido e líquidos comuns 

serão gerados constantemente. Estes terão potencial para contaminação do solo e das águas 

subterrâneas. 

 

Objetivo 

 

Reduzir o risco de contaminação do solo e água subterrâneas por resíduos líquidos e sólidos 

comuns produzidos durante a fase de implantação 

 

Abrangência 

 

Área do Terminal de Granel Líquidos 

 

Métodos 

 

Produção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o qual permitirá a 

quantificação, logística e destino dos resíduos comuns.  

 

Um Projeto de Tratamento de Efluentes Líquidos também será elaborado para os mesmos fins 

nesta fase. 

 

Equipe e Material 

 

Empresa a ser contratada para produção de um PGRS. 

 

Resultado esperado 

 

Evitar que efluentes de superfície percolem o subsolo e venham a produzir plumas de 

contaminação no solo e nas águas subterrâneas 

 

Impacto: Desencadeamento de processos erosivos durante a fase de implantação   

 

Durante a realização das obras de implantação as atividades de escavação poderão 

desencadear fenômenos erosivos ao longo do terreno. 
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Objetivo 

 

Eliminar ou minimizar efeitos erosivos sobre o solo 

 

Abrangência 

 

Área do Terminal de Granel Líquidos 

 

Métodos 

 

Desenvolvimento de um programa de monitoramento em trincas e rachaduras que possam vir 

a ser produzidas nas edificações daquela área, bem como a identificação de áreas de 

afundamento do terreno durante os trabalhos de implantação do empreendimento. Uma vez 

identificado indicadores do fenômeno, providências para redução do impacto, como a 

identificação do agente causador e soluções mais adequadas deverão ser imediatamente 

tomadas. 

 

Ao longo do tempo de operação das atividades, os projetos relativos aos planos de tratamento 

de resíduos sólidos e líquidos sofrerão adequações necessárias e a auto-gestão representará 

uma garantia da redução dos impactos ambientais sobre o solo advindos dos resíduos comuns 

gerados pelas operações diárias. 

 

Equipe e Material 

 

Uma equipe da própria construtora responsável pelas obras poderá desenvolver um programa 

de monitoramento. Caso sejam verificados indícios do fenômeno, uma empresa especializada 

deverá ser contratada para a continuidade dos trabalhos.  

 

Resultado esperado 

 

Reduzir o impacto das movimentações, fundações e instalações  

 

14.3.2 Pátio de Estacionamento& Triagem 

 

Impacto: Instalação do canteiro de obras, demolição, fundações e início das construções. 

 

O início físico das obras acarretará a demolição das atuais estruturas que ocupam o futuro 

terminal. Estas consistem em grandes armazéns que estocam produtos a granel. O volume de 

resíduos gerados sobre o solo será apreciável, os quais poderão gerar.  

 

Objetivo 
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Reduzir o risco de contaminação do solo pelo acúmulo de entulho, solo de escavação, solo de 

empréstimo a serem gerados na fase de desmontagem das atuais estruturas que ocupam o 

futuro Terminal de Granel Líquidos.  

 

Abrangência 

 

Área do futuro Terminal de Granel Líquidos. 

 

Métodos 

 

Produção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), aonde 

será detalhado a logística da movimentação dos entulhos para aterros e áreas de bota-fora. 

 

Equipe e Material 

 

Empresa a ser contratada para gerenciamento da obra. 

 

Resultado esperado 

 

Preservação da qualidade ambiental do solo e das águas subterrâneas 

 

Impacto: Resíduos sólidos e líquidos gerados durante os serviços de implantação   

 

Durante a realização das obras de implantação volumes de resíduo sólido e líquidos comuns 

serão gerados constantemente. Estes terão potencial para contaminação do solo e das águas 

subterrâneas. 

 

Objetivo 

 

Reduzir o risco de contaminação do solo e água subterrâneas por resíduos líquidos e sólidos 

comuns produzidos durante a fase de implantação 

 

Abrangência 

 

Área do Pátio de Estaconamento& Triagem 

 

Métodos 

 

Produção de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o qual permitirá a 

quantificação, logística e destino dos resíduos comuns.  
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Um Projeto de Tratamento de Efluentes Líquidos também será elaborado para os mesmos fins 

nesta fase. 

 

Equipe e Material 

 

Empresa a ser contratada para produção de um PGRS. 

 

Resultado esperado 

 

Evitar que efluentes de superfície percolem o subsolo e venham a produzir plumas de 

contaminação no solo e nas águas subterrâneas 

 

Impacto: Desencadeamento de processos erosivos durante a fase de implantação   

 

Durante a realização das obras de implantação as atividades de escavação poderão 

desencadear fenômenos erosivos ao longo do terreno. 

 

Objetivo 

 

Eliminar ou minimizar efeitos erosivos sobre o solo 

 

Abrangência 

 

Área do Terminal de Granel Líquidos 

 

Métodos 

 

Desenvolvimento de um programa de monitoramento em trincas e rachaduras que possam vir 

a ser produzidas nas edificações daquela área, bem como a identificação de áreas de 

afundamento do terreno durante os trabalhos de implantação do empreendimento. Uma vez 

identificado indicadores do fenômeno, providências para redução do impacto, como a 

identificação do agente causador e soluções mais adequadas deverão ser imediatamente 

tomadas. 

 

Ao longo do tempo de operação das atividades, os projetos relativos aos planos de tratamento 

de resíduos sólidos e líquidos sofrerão adequações necessárias e a auto-gestão representará 

uma garantia da redução dos impactos ambientais sobre o solo advindos dos resíduos comuns 

gerados pelas operações diárias. 

 

Equipe e Material 
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Uma equipe da própria construtora responsável pelas obras poderá desenvolver um programa 

de monitoramento. Caso sejam verificados indícios do fenômeno, uma empresa especializada 

deverá ser contratada para a continuidade dos trabalhos.  

 

Resultado esperado 

 

Reduzir o impacto das movimentações, fundações e instalações  

 

14.3.3 Duto Viário 

 

Além das medidas mitigadoras apresentadas acima, ao longo da área de dutos, parte dos 

volumes escavados serão destinados ao recobrimento das próprias valas a partir de 

armazenamento e seleção a ser realizado de maneira concomitante ao desenvolvimento das 

obras a fim de não gerar volumes armazenados expressivos. 

 

14.4 Águas Subterrâneas 

 

14.4.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Impacto: Infiltração no solo de efluentes domésticos 

A infiltração no solo por efluentes domésticos durante a etapa de demolição e da implantação 

das estruturas civis representa um risco de contaminação para as águas do lençol freático. 

Um sistema de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será implantado ao longo 

da ADA e será estabelecida uma rotina de coleta de amostras e da produção de análises 

químicas. Esta medida permitirá detectar eventuais plumas de contaminação que venham a se 

formar na área de operações.  

Objetivo 

 

Proteger o lençol freático de contaminantes infiltrados desde a superfície do terreno 

 

Abrangência 

 

Área do Terminal de Granel Líquidos, área do pátio de estacionamento e triagem 

 

Métodos 

Criação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Líquidos, aonde os efluentes terão 

destino adequado, protegendo-se as águas do lençol freático. 

 

Equipe e Material 

 

Contratação deste projeto junto a uma empresa especializada 
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Resultado esperado 

 

Preservação da qualidade das águas do lençol freático 

 

14.4.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Impacto: Infiltração no solo de efluentes domésticos 

 

A infiltração no solo por efluentes domésticos durante a etapa de demolição e da implantação 

das estruturas civis representa um risco de contaminação para as águas do lençol freático. 

 

Um sistema de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será implantado ao longo 

da ADA e será estabelecida uma rotina de coleta de amostras e da produção de análises 

químicas. Esta medida permitirá detectar eventuais plumas de contaminação que venham a se 

formar na área de operações.  

Objetivo 

 

Proteger o lençol freático de contaminantes infiltrados desde a superfície do terreno 

 

Abrangência 

 

Área do Terminal de Granel Líquidos, área do pátio de estacionamento e triagem 

 

Métodos 

Criação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Líquidos, aonde os efluentes terão 

destino adequado, protegendo-se as águas do lençol freático. 

 

Equipe e Material 

 

Contratação deste projeto junto a uma empresa especializada 

 

Resultado esperado 

 

Preservação da qualidade das águas do lençol freático 

 

14.4.3 Duto Viário 

 

Impacto: Exposição da superfície do lençol freático durante trabalhos de escavação 

 

Durante as obras de escavação poderá ocorrer a exposição do lençol freático à superfície do 

terreno uma vez que a zona saturada em águas do solo se encontra a 2,0 metros de 
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profundidade, esta exposição aumentará o risco de contaminação daquelas águas por efluentes 

dispostos na superfície do terreno.  

Objetivo 

 

Reduzir o risco de contaminação das águas do lençol freático durante a fase de implantação. 

 

Abrangência 

 

Terminal de Granel Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem e Duto Viário 

 

Métodos 

 

Evitar escavações abaixo da franja capilar e quando for inevitável, procurar reduzir a 

exposição prolongada do lençol freático.  

 

Procurar recompor a paisagem após as obras a fim de proteger o freático da exposição direta a 

contaminantes da superfície do terreno. 

 

Equipe e Material 

 

Equipe da própria construtora responsável pelas obras. 

 

Resultado esperado 

 

Preservação da qualidade das águas do lençol freático. 

 

14.5 Sistemas de Drenagem 

 

14.5.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto de Engenharia de Drenagem a qual estabeleça mecanismos de 

retenção e pré-tratamento de águas residuárias (Sistema SAO), em conformidade a legislação 

aplicável.  

 

14.5.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto de Engenharia de Drenagem a qual estabeleça mecanismos de 

retenção e pré-tratamento de águas residuárias (Sistema SAO), em conformidade a legislação 

aplicável.  

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

539 

 

 

14.5.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, pois o Dutos estarão encamisados e suportados com Sistema de Proteção 

Catódica - vide sub item 2.7.3.1,  Item 2.7.3 Projeto de Engenharia. 

 

14.6 Ruídos e Vibrações 

 

14.6.1 Objetivo 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listadas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem; tácito afirmar que todos os programas, 

recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da Licença 

Ambiental de Operação (LO) e homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Os altos níveis de ruído têm se transformado, nas últimas décadas, em uma das formas de 

poluição que mais tem preocupado a sociedade como um todo. Os valores registrados acusam 

níveis de desconforto tão altos que a poluição sonora urbana passou a ser considerada como a 

forma de poluição que atinge o maior número de pessoas. Assim, desde o congresso mundial 

sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o assunto passou a ser considerado como questão 

de saúde pública. Entretanto, a preocupação com os níveis de ruído ambiental já existia desde 

1981, pois, no Congresso Mundial de Acústica, na Austrália, as cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro passaram a ser consideradas as de maiores níveis de ruído do mundo. Nas cidades 

médias brasileiras, onde a qualidade de vida ainda é preservada, o ruído já tem apresentado 

níveis preocupantes, fazendo com que várias delas possuam leis que disciplinem a emissão de 

sons urbanos. A tutela jurídica do meio ambiente e da saúde humana é regulada pela 

Resolução da CONAMA nº. 01/90, que adotou os padrões estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – através NBR nº. 10.151/ 2000, que diz respeito à 

avaliação do ruído, nas áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.  

 

14.6.2 Plano de Monitoramento 

 

O Plano de Monitoramento compõe-se da avaliação preliminar dos níveis de ruído no entorno 

do empreendimento, a qual deverá ser executada antes do inicio das atividades industriais / 

logísticas pretendidas, de modo que se obtenha o ruído de fundo, ou seja, sem a interferência 

das atividades pretendidas. 

 

Imediatamente após o início das atividades será realizada nova avaliação dos níveis de ruído 

nos mesmo pontos monitorados na avaliação preliminar e desta forma será possível o 

reconhecimento da interferência ou não das novas atividades industriais / logísticas. 
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14.6.3 O monitoramento dos níveis de ruído: 

 

Legislação Aplicada: 

 

- Resolução CONAMA 001/90; 

- Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 10.151 - Acústica – Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade; 

 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 dB(A) 35 dB(A) 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas 
50 dB(A) 45 dB(A) 

Área mista, predominantemente residencial 55 dB(A) 50 dB(A) 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 dB(A) 55 dB(A) 

Área mista, com vocação recreacional 65 dB(A) 55 dB(A) 

Área predominantemente industrial 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

14.6.4 Metodologia Aplicada 

 

- Visita ao local a ser avaliado; 

- Definição e localização dos pontos a serem amostrados; 

- Definição dos equipamentos a serem utilizados; 

- Análise das rotinas operacionais da empresa;  

- Definição dos intervalos fixados, de forma que melhor representassem as medições nos 

pontos avaliados. 

 

14.6.5 Os Parâmetros de Medição 

 

Os parâmetros aplicados para as medições dos níveis de pressão sonora equivalentes, serão 

em decibéis na escala “A”, resposta lenta (S) a 1,20m acima do nível do piso e a distância de 

pelo menos 02 metros do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, 

como muros paredes, etc. conforme preconiza a NBR 10151. 

 

14.6.6 Equipamentos Utilizados 

 

Decibelímetro: 

- ANSI S 1.4 – Classe 2; 

- IEC 61672 – Classe 2; e 

- Medidor de Nível de Pressão Sonora / Decibelímetro devidamente Calibrado e Provido de  

Certificado de Calibração. 
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Calibrador Acústico: 

 

- IEC 60942 – Classe 2 devidamente Calibrado e Provido de Certificado de Calibração. 

Para Identificação e posicionamento dos pontos/locais de avaliação, deverá ser utilizado um 

Receptor de GPS, abaixo identificado e devidamente calibrado. 

 

- Os equipamentos utilizados deverão atender às especificações constantes na norma ANSI S 

1.4 e ICE 61672, e ANSI S 1.4 e IEC 60942, com classificação do tipo classe 2 e ajustados 

para atender os parâmetros previamente determinados e devidamente calibrados. 

 

A Equipe Técnica Responsável pelo Plano de Monitoramento deverá ser composta por 

profissionais das áreas de Engenharia Ambiental e/ou de Segurança do Trabalho, com 

experiência mínima de 05 anos e proficiência comprovada através da apresentação de acervo 

técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/PR. 

 

14.6.7 Resultados Obtidos 

 

Caso se comprove a responsabilidade da CBL – Cia Brasileira de Logística S.A. no 

aumento dos níveis de ruído no entorno do empreendimento, e/ou níveis acima dos limites 

estabelecidos pela Legislação aplicada, serão propostas medidas de melhoria em função do 

que for verificado, seja controle nas fontes de emissão e/ou na trajetória do agente, na 

metodologia de trabalho, entre outros. 

 

É importante salientar que para o trabalho de demolição das edificações existentes no terreno 

e construção das novas edificações, é sugerido que o mesmo ocorra no período diurno 

compreendido entre as 07: 00 h e as 22:00 h, de modo a evitar o desconforto acústico na 

população circunvizinha no período noturno. 

 

14.6.8 Duto Viário 

 

Não se aplica. 

 

14.7 Fauna e Flora 

 

A água de lastro é um problema que vem afetando diversas economias, pois, ao liberar a água 

coletada no continente asiático e soltá-la no continente americano, está introduzindo espécies 

exóticas, afetando diretamente a fauna e flora local, além de causar problemas econômicos. 

Lixo despejado inadequadamente pelos navios, poluindo os estuários, provocando intoxicação 

e engasgando animais que confundem plástico com água-viva. Vazamento provocado por 

algum acidente, causando mortandade da fauna local. 
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14.7.1 Objetivo 

 

Conscientizar tripulações dos navios sobre os problemas causados por água de lastro e 

poluição gerada por resíduos.  

 

14.7.2 Abrangência 

 

Áreas próximas ao píer. 

 

14.7.3 Métodos 

 

Monitoramento da biota próxima ao píer, através de coletas e análises sendo definida pelo 

Profissional competente da área a ser contratado. 

 

14.7.4 Equipe e Material 

 

A ser definido pelo profissional contratado. 

 

14.7.5 Resultado esperado 

 

Identificar a ocorrência de alguma mudança na biota local, como alteração na densidade, 

dominância de espécies e doenças oriundas de espécies exóticas. 

 

14. 8 Recuperação Paisagística 

 

14.8.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto Urbanístico / Paisagismo a qual possibilite interação entre o meio 

operacional e a circunvizinhança do Terminal. 

 

14.8.2 Pátio de Estacionamento& Triagem 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto Urbanístico / Paisagismo a qual possibilite interação entre o meio 

operacional e a circunvizinhança do Terminal. 

 

14.8.3 Duto Viário 

 

Será elaborado na Fase de Licenciamento de Instalação – LI e implantado no Licenciamento 

de Operação – LO, Projeto de Recomposição das “vias verdes”, com a plantação de 

gramíneas em toda extensão que permita tal intervenção. 
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14.9 Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listadas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem e Duto Viário; tácito afirmar que todos os 

programas, recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da 

Licença Ambiental de Operação (LO) e homologados pelo Ministério do Trabalhos e 

Emprego. 

 

14.9.1 Impactos Relacionados 

 

Sob todos os aspectos em que possam ser analisados os acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, apresentam fatores extremamente negativos para as empresas, para os trabalhadores 

acidentados e/ou adoentados e para a sociedade como um todo. 

Anualmente, as estatísticas oficiais, expõem os elevados custos e prejuízos humanos, sociais e 

econômicos que custam muito para o país, revelam ainda enorme quantidade de pessoas 

prematuramente mortas ou incapacitadas para o trabalho, os trabalhadores que sobrevivem a 

esses infortúnios são atingidos por outros danos como: 

 

 Sofrimento físico e mental; 

 Necessidade de Cirurgias e remédios; 

 Necessidade de Assistência Médica; 

 Necessidade de Benefícios Previdenciários; 

 Dependência de Terceiros (Para locomoção e acompanhamento); 

 Diminuição do Poder Aquisitivo; 

 Desemprego; e 

 Marginalização. 

 

O custo de um acidente é dado pela soma de duas parcelas: uma refere-se ao custo direto (ou 

custo segurado), a exemplo do recolhimento mensal feito a Previdência Social, para 

pagamento do seguro contra acidentes do trabalho, visando garantir uma das modalidades de 

benefícios estabelecidos na legislação previdenciária. A outra parcela refere-se ao custo 

indireto (custo não segurado). Estudos informam que a relação entre os custos segurados e os 

não segurados é de 1 para 4, ou seja, para cada real gasto com os custos segurados, são gastos 

mais 4 com os custos não segurados. 

 

Os custos não segurados impactam para a empresa na seguinte forma: 

 

 Salário dos quinze primeiros dias após o acidente; 

 Transporte e assistência médica de urgência; 

 Paralisação do setor, máquina e equipamentos; 
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 Comoção coletiva ou do grupo de trabalho; 

 Interrupção da produção; 

 Prejuízos ao conceito e á imagem da empresa; 

 Destruição de máquina, veículo ou equipamento; 

 Embargo ou interdição fiscal; 

 Atrasos no cronograma de produção e entrega; 

 Aumento do prêmio de seguro; 

 Perícias trabalhistas, civil ou criminal; 

 Indenizações e honorários legais; e 

 Elevação de preços dos produtos e serviços. 

 

Desta forma os acidentes e doenças do trabalho prejudicam o desenvolvimento do País, 

provocando: 

 

 Redução na população economicamente ativa; 

 Aumento na taxação securitária; e 

 Aumento de impostos e taxas. 

14.9.2 Objetivos 

 

O objetivo principal do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho é o de garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, durante toda sua vida 

laboral, sendo ainda ferramenta imprescindível para atender a legislação brasileira nas esferas 

Previdenciária, Trabalhista, Penal e Cível.  

14.9.3 Normatização 

 

O Plano irá contemplar a Lei 6.514/77 – Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego – Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, composta atualmente por 36 (trinta 

e seis) normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalhador, sendo que as 

cabíveis a CLT são: 

 

 NR 1 – Disposições Gerais; 

 NR 4 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 NR 7 – Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

 NR 12 – Máquinas e Equipamentos; 

 NR 13 - Caldeiras e Vasos Sob Pressão; 

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres; 
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 NR 16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 NR 17 – Ergonomia; 

 NR 20 – Segurança e Saúdeno Trabalho com Inflamáveis Combustíveis; 

 NR 23 – Segurança e Proteção Contra Incêndios; 

 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 NR 25 – Resíduos Industriais; 

 NR 26 – Sinalização de Segurança; 

 NR 28 – Fiscalização e Penalidades; 

 NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;e 

 NR 35 – Trabalho em Altura. 

14.9.4 Abrangência 

 

O Plano de Proteção ao Trabalhador irá abranger todos os trabalhadores da CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S/A, em suas diversas áreas de atuação, trabalhadores 

terceirizados (em atividade nas dependências da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S/A) e visitantes. 

14.9.5 Metodologia 

 

 Antecipação e Reconhecimento dos Riscos; 

 Identificação dos Riscos; 

 Determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

 Identificação da trajetória e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de 

trabalho; 

 Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; 

 Caracterização da atividade e do tipo de exposição; 

 Estudo dos possíveis danos á saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis 

em literatura técnica; 

 Descrição das medidas de controle já existentes; 

 Avaliação dos Riscos e da Exposição dos Trabalhadores; 

 Monitoramento da Exposição aos Riscos; 

 Estabelecimento de Metas e Prioridades de Controle; 

 Treinamento dos Trabalhadores. 

14.9.6. Equipe e Materiais 

 

A Equipe Técnica destinada à execução do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho, deverá ser composta por Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Técnicos em Segurança do Trabalho e Higienista Ocupacional, ambos com o devido registro 

no respectivo conselho de Classe e com experiência mínima de 05 (cinco) anos na área. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

546 

 

 

O Instrumental e materiais necessários as avaliações qualitativas e quantitativas dos agentes 

ambientais de risco (Físico/Químicos/Biológicos/Ergonômicos e Mecânicos), deverão atender 

as especificações mínimas constantes nas Normas de Higiene Ocupacional (NHOs) 

respectivas a cada agente, deverão estar devidamente calibrados e possuir certificados de 

calibração, rastreáveis pela rede RBC (Rede Brasileira de Calibração). 

 

O laboratório utilizado para análises quantitativas de agentes químicos, deverá ser certificado 

para serviços de Higiene Ocupacional "pela AIHA - AMERICAN INDUSTRIAL 

ASSOCIATION atendendo aos requisitos da ISO 17025 - Requisitos Gerais para a 

Competência de Laboratórios de Ensaio e de Calibração"  

 

O Monitoramento Quantitativo do Agente Físico – Ruído, deverá ser realizado considerando-

se os critérios de Higiene Ocupacional em vigência no País, através da Norma de Higiene 

Ocupacional – NHO 01 – Fundacentro e Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e 

Operações Insalubres. O agente físico ruído será monitorado considerando-se os parâmetros 

da Norma de Higiene Ocupacional – NHO- 01 da FUNDACENTRO (Instução Normativa - 

IN 45 de Agosto de 2010 da Previdência Social – fator duplicativo de 5). 

 

O monitoramento quantitativo de agentes Químicos deverá ocorrer conforme os métodos de 

análise disponíveis pela NIOSH, OSHA ou 3M, específicos para cada agente. Os resultados 

deverão ser comparados aos limites de tolerância estabelecidos pelas Normas 

Regulamentadoras - NR 15 (Atividades e Operações Insalubres) e NR 09 (Consideração dos 

Níveis de Ação), e American Conference of Governmental Industrial Hygienists – ACGIH 

(Edição 2012) para fins de Higiene Ocupacional. 

 

14.9.7 Cronograma 

 

AÇÃO Período Responsável 

Antecipação e Reconhecimento dos Riscos 

Incluí a análise da aplicabilidade de cada uma das 36 

Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho nas atividades da CBL. 

Após conclusão da obra.  

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 

 

Definição dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) Necessários ao exercício das atividades 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 

 

Elaboração do Programa Médico de Saúde Ocupacional. 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 
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Execução de Exames Médicos Pré Admissionais 
Antes da contratação do 

trabalho 
 

Fornecimento dos EPIs Necessários 
Imediatamente após a 

contratação do trabalhador 

 Treinamento dos Trabalhadores em relação ao EPIs 

fornecidos, Prevenção e Combate a Princípios de 

Incêndios. 

 

Treinamento dos Trabalhadores com relação à segurança e 

saúde ocupacional 

Antes do inicio das 

atividades laborais 
 

Formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

– CIPA. 

Início após a contratação do 

vigésimo trabalhador.  

Treinamento da CIPA (20 horas) Após a posse da CIPA. 

Formação da Brigada de Emergências 

Conforme definição do novo 

Código de Defesa contra 

Incêndio e Panico do Corpo 

de Bombeiros Militar do 

Estado do PR. 

 

Treinamento da Brigada de Emergências 

Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade 
Imediatamente 

após o inicio das atividades. 

Elaboração do Laudo Técnico de Periculosidade 
Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades. 
 

Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho – SIPAT 

A ser realizada durante a 

gestão da CIPA. 
 

Elaboração de Ordens de Serviço 
Imediatamente após o inicio 

das Atividades. 
 

Inventário do Maquinário para Adequação dos Itens de 

Segurança conforme NR 12  

Realizar antes de iniciar as 

atividades, imediatamente 

após a instalação. 

 

Treinamento de Segurança para Trabalhos em Altura 

Imediatamente após a 

contratação de trabalhadores 

para serviços em altura. 

Elaboração de Procedimento de Segurança na Contratação 

de 

Mão de Obra e Serviços Terceirizados 

 

Elaboração de Informativo de Procedimentos de 

Segurança para visitantes. 
 

O ciclo de serviços deste cronograma será atualizado anualmente ou sempre que houverem mudanças nas 

atividades, no lay-out dos ambientes de trabalho e nos produtos manipulados. 
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14.9.8 Responsabilidades 

 

Usualmente a denominada responsabilidade solidária, desmistifica a ideia de que a 

responsabilidade única de segurança dentro de uma empresa deve ficar a critério dos 

profissionais do SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho). Com 

esta nova visão, que muitas empresas já vêm adotando, todos dentro do processo produtivo 

são responsáveis no mesmo nível de importância, principalmente os gerentes e supervisores.  

 

O Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Meio Ambiente de Trabalho, é um 

documento de ação contínua, um programa de gerenciamento. Em resumo, se houver um 

excelente Plano, mas, as medidas não estiverem sendo implementadas pela empresa e 

avaliadas pelo responsável de segurança, o Plano, na verdade, não existirá. 

 

Responsabilidades do empregador ou preposto da empresa: 

 

 Providenciar direção política de planejamento; 

 Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do Plano como atividade 

permanente na empresa; 

 Informar aos trabalhadores, de maneira eficiente, sobre os riscos ambientais em seus 

locais de trabalho e sobre as formas adequadas de se prevenir de tais riscos; 

 Garantir aos trabalhadores a interrupção imediata de suas atividades, com a 

comunicação do fato ao superior hierárquico, em caso de situação de risco grave e iminente 

ou de agravos à saúde por agentes ambientais; 

 Executar ações integradas com outros empregadores, caso realizem simultaneamente 

atividades num mesmo local, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos 

ambientais; 

 Incentivar a participação dos trabalhadores que podem contribuir na implantação e 

implementação do Plano, e no desenvolvimento de suas ações; 

 Delegar responsabilidades e auditorias; 

 Alocar recursos financeiros necessários á execução dos projetos desenvolvidos; 

 Proporcionar suporte ativo ao programa, em particular, serviços especializados 

externos quando necessário; e 

 Supervisionar a execução do cronograma de ações do Plano. 

 

Responsabilidades dos Empregados: 

 

 Relatar fatores ou situações que considerar de risco ao seu supervisor ou gerente; 

 Relatar acidentes ocorridos, ao seu supervisor ou gerente; 

 Seguir todas as regras e procedimentos da empresa; 

 Usar máquinas, equipamentos e materiais, somente se autorizado; 

 Seguir os procedimentos de sua tarefa, conforme treinamento recebido; 

 Cooperar com a CIPA na execução de suas tarefas; 
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 Utilizar equipamento de proteção individual quando necessário. 

 

Responsabilidades do Administrativo: 

 

 Manter toda a documentação relativa à manutenção e registro de todos os documentos 

que possam criar evidências da prevenção da saúde e segurança dos funcionários; 

 Assegurar que todos os funcionários recebam treinamento adequado para as funções 

que desempenham; 

 Manter os recursos financeiros disponíveis para a execução das atividades do Plano; e 

 Providenciar a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição de materiais 

necessários, em particular equipamentos de segurança individual recomendados pelos setores 

ou coordenador deste programa. 

 

Responsabilidades do setor de segurança do trabalho da empresa: 

 

 Indicar um responsável pela e implementação do Plano; 

 Executar, coordenar e monitorar as etapas do Plano; 

 Programar e aplicar treinamentos com o objetivo de instruir os trabalhadores expostos; 

 Propor soluções para eliminar e ou reduzir a exposição;e 

 Manter arquivado por 20 anos laudos das avaliações ambientais realizadas. 

 

Responsabilidades da medicina do trabalho da empresa: 

 

 Informar ao setor de Segurança do Trabalho as alterações biológicas ocorridas com os 

trabalhadores; 

 Contribuir com informações técnicas sobre os riscos à saúde que podem ser causadas 

por exposições aos agentes de risco;e 

 Desenvolver o PCMSO integrado com o PPRA. 

 

Responsabilidades dos setores/gerais: 

 

 Supervisionar os funcionários para assegurar que os procedimentos corretos de 

trabalho estão sendo observados; 

 Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito funcionamento; 

 Garantir a ordem e limpeza de seu setor de trabalho; 

 Comunicar informar sobre os resultados da avaliação ambiental de seu local de 

trabalho e procedimentos de controle; 

 Consultar com os funcionários sobre questões de segurança e saúde, e orientá-los 

quando necessário; 

 Manter a direção da empresa informada das questões de segurança e saúde do seu 

setor;e 
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 Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de 

medidas preventivas. 

 

14.9.9 Equipe Técnica Responsável: 

 

A Equipe Técnica responsável deverá ser composta por profissionais das áreas de Saúde 

Ocupacional, Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional. 

 

14.10 Riscos e Emergências 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listadas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento e Triagem e Duto Viário; tácito afirmar que todos os 

programas, recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da 

Licença Ambiental de Operação (LO) e homologados pelo Ministério do Trabalhos e 

Emprego. 

14.10.1 Impactos Relacionados 

 

Um acidente envolve a liberação ou possibilidade de liberação de uma substância perigosa 

que represente um perigo/risco iminente á saúde, bem estar público ou ao meio ambiente. O 

acidente poderá ser uma emergência demandando ações imediatas ou ainda uma operação de 

rescaldo de longa duração. Independentemente da causa que originou o acidente, cada 

ocorrência apresenta seus problemas específicos e pode colocar em risco não só a equipe de 

emergência, os colaboradores e o empreendimento onde se originou como a população 

circunvizinha, seus bens e materiais, o solo, o ar e ás águas.  

14.10.2 Objetivos 

 

Proteger os trabalhadores, a propriedade da empresa, a população circunvizinha, seus bens e 

materiais, e o meio ambiente, contra: incêndios, explosões, derramamento químico, liberação 

acidental de substâncias tóxicas ou outras ações destrutivas que podem surgir como resultado 

de nossas próprias operações, operações adjacentes, casos fortuitos, distúrbios civis e ações 

hostis.  

14.10.3 Abrangência 

 

O Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergências deverá abranger os trabalhados, as 

instalações industriais e a população circunvizinha, devendo articular-se com os Programas 

das instalações industriais mais próximas a propriedade de modo que as ações possam ser 

mútuas, conforme a característica do risco e da emergência. 
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14.10.4 Metodologia 

 

Os acidentes industriais ocorridos nos últimos anos contribuíram de forma significativa para 

despertar a atenção das autoridades governamentais, da indústria e da sociedade como um 

todo, no sentido de buscar mecanismos para a prevenção desses episódios que comprometem 

a segurança das pessoas e a qualidade do meio ambiente. 

 

Assim, as técnicas e métodos já amplamente utilizados nas indústrias bélica, aeronáutica e 

nuclear passaram a ser adaptados para a realização de estudos de análise e avaliação dos 

riscos associados a outras atividades industriais, em especial nas áreas de petróleo, química e 

petroquímica. No Brasil, a preocupação com os acidentes de grande porte ganhou ênfase em 

1984, após o rompimento de um duto de gasolina seguido de incêndio em Cubatão/SP, 

causando cerca de 500 vítimas, das quais 93 fatais 

 

Com a publicação da Resolução nº 1, de 23/01/1986, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que instituiu a necessidade de realização do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, os estudos de análise de riscos 

passaram a ser incorporados nesse processo, para determinados tipos de empreendimentos, de 

forma que, além dos aspectos relacionados com a poluição crônica, também a prevenção de 

acidentes maiores fosse contemplada no processo de licenciamento. 

 

A Portaria SIT 308 DE 29-02-2012 – Norma Regulamentadora NR 20 – Segurança e Saúde 

no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, irá contribuir significativamente na elaboração 

e implantação deste documento. 

 

O caráter preventivo é ferramenta que possibilita o diagnóstico, a avaliação e a redução do 

risco imposto ao meio ambiente e ao homem, por meio de medidas de mitigação e de 

gerenciamento. 

 

Classificação da Instalação; (NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis); 

 

Análise dos Projetos Arquitetônicos (que devem considerar os aspectos de segurança, saúde e 

meio ambiente) previstos nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas 

normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como nas demais 

regulamentações pertinentes em vigor. 

 

O Projeto das Instalações deverá contar no mínimo, e em língua portuguesa: 

 

a) A descrição das instalações e seus respectivos processos através de manual de operações; 

b) Planta geral de locação das Instalações; 
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c) Características e informações de segurança, saúde e meio ambiente, relativas aos 

inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de 

produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e produtos acabados. 

d) Fluxograma do Processo; 

e) Especificações Técnicas dos Equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de 

segurança e saúde no trabalho, estabelecidos pela análise de riscos; 

f) Plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; 

g) Identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito das especificações para 

equipamentos e instalações elétricas; 

h) Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de risco do projeto; 

i) No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre instalações, 

edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, viasde 

circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação a áreas circunvizinhas e 

vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais; 

j) O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper e 

ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamento, incêndio ou explosão; 

k) Todo o sistema pressurizado deve possuir dispositivos de segurança definidos em normas 

técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, em normas internacionais; 

l) No projeto de transferência, enchimentos de recipientes ou de tanques devem ser 

definidas medidas preventivas de segurança para:  

 

 Eliminar ou minimizar e emissão de vapores e gases inflamáveis; e 

 Controlar a Geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. 

 

No projeto de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis, deve-se implementar 

medidas de controle operacional e ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante 

a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para e eliminação ou 

minimização dessas emissões. 

 

A construção e montagem das instalações devem observar as especificações previstas no 

projeto e as inspeções e os testes realizados nestas fases deverão estar documentados. 

 

Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, 

equipamentos de comunicação, ferramentas e similares, utilizados em áreas classificadas, 

assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas, devem estar em 

conformidade com a Norma Regulamentadora NR 10. 

 

O projeto arquitetônico deve contemplar medidas específicas para controle da geração, 

acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas á existência de atmosferas 

inflamáveis. 
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Os equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas sujeitas á existência 

de atmosferas inflamáveis, devem ser precedidos de permissão de trabalho. 

 

Deve haver sinalização para a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas a 

existência de atmosferasinflamáveis. 

 

Os veículos que circulem nas áreas sujeitas á existência de atmosferas inflamáveis devem 

possuir características apropriadas ao local e ser mantidos em perfeito estado de conservação. 

 

Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é uma fonte de 

ignição de difícil percepção. Trata-se na realidade do acúmulo de cargas eletrostáticas que, 

por exemplo, um caminhão-tanque adquire durante o transporte. Portanto, sempre que 

produtos inflamáveis estão envolvidos, deve-se realizar o aterramento. 

 

Os tanques, vasos e tubulações que armazenem, transportem inflamáveis líquidos e 

combustíveis devem ser identificados e sinalizados conforme a Norma Regulamentadora NR 

26. 

 

Nas operações de soldagem e corte a quente com utilização de gases inflamáveis, as 

mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e 

chegada do maçarico. 

 

A empresa deverá elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados 

procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em 

conformidade com as especificações do projeto das instalações e com as recomendações das 

análises de riscos; contidas em instruções claras para o desenvolvimento das seguintes fases: 

 

a) Pré Operação; 

b) Operação Normal; 

c) Operação Temporária; 

d) Operação de Emergência; 

e) Parada Normal; 

f) Parada de Emergência;e 

g) Operação de Pós Emergência. 

 

Deverá ter um plano de evacuação do local de trabalho para que as pessoas abandonem a área 

ordenadamente, sem pânico, de forma rápida e segura através de rotas pré-determinadas e 

coordenação adequada. As situações de emergência podem ser: incêndio, explosão, ambiental, 

liberação acidental de substâncias tóxicas ou outras ações destrutivas de grandes proporções 

que possam surgir como resultado da própria operação da planta, operações adjacentes, casos 

fortuitos, distúrbios civis ou ações hostis.  

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

554 

 

 

O Plano de Evacuação consiste de quatro fases: 

 

 Comunicação e preparação de evacuação; 

 Evacuação via rotas de escape; 

 Agrupamento no(s) ponto(s) de encontro; e 

 Retorno ao trabalho ou dispensa.  

 

Os procedimentos deverão ser revisados nas seguintes situações: 

 

a) Recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças; 

b) Recomendações decorrentes de análises de riscos; 

c) Modificação ou ampliação das instalações; 

d) Recomendações decorrentes das análises de acidentes e ou incidentes nos trabalhos;e 

e) Solicitação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA ou Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMET. 

 

14.10.5 Materiais e Equipe 

 

O programa deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar, com conhecimento na 

aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de trabalhadores com 

experiência na instalação, ou em parte desta, que é o objetivo do programa. 

 

A equipe deverá capacitar trabalhadores a cargo e custo da empresa durante o expediente 

normal da empresa. Os instrutores da capacitação dos trabalhadores deverão ter proficiência 

nos assuntos e um responsável técnico. 

 

Curso de Integração 

 

- Carga Horária de 4 horas; 

- Conteúdo: 

1.  Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de Ignição e seu controle;e 

4. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis. 

 

Curso Básico 

 

- Carga horária de 8 horas; 

- Conteúdo: 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 
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4. Proteção contra incêndio com inflamáveis; 

5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis;e 

6. Conhecimento e utilização dos sistemas de segurança contra incêndios com inflamáveis. 

 

Curso Intermediário 

 

- Carga horária: 16 horas 

- Conteúdo: 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 

4. Proteção contra incêndio com inflamáveis; 

5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; 

6. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20. 

7. Análise Preliminar de Riscose Perigos: Conceitos e exercícios práticos; 

8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis; e 

9. Conteúdo Programático Prático – Conhecimento e utilização dos sistemas de segurança 

contra incêndios com inflamáveis. 

 

Curso Avançado  

 

Carga horária: 32 horas. 

Conteúdo: 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 

4. Proteção contra incêndios com inflamáveis; 

5. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis; 

6. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20; 

7. Metodologias de Análises de Risco; 

8. Permissão para trabalhos com inflamáveis; 

9. Acidentes com Inflamáveis: Análise de causas e medidas preventivas; 

10. Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis; 

11. Noções Básicas de segurança de processo da instalação; 

12. Noções básicas de gestão de mudanças; e 

13. Conteúdo programático prático e conhecimento e utilização dos sistemas de segurança 

contra incêndio com inflamáveis. 

 

Curso Específico 

 

- Carga horária: 16 horas 

- Conteúdo: 
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1. Estudo da Norma Regulamentadora NR-20; 

2. Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos; 

3. Permissão para Trabalho com inflamáveis; 

4. Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas; e 

5. Planejamento de resposta a emergências com inflamáveis. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e não adentrem na área ou local de 

armazenamento, transferência, manuseio e manipulação do Álcool, deverão receber 

treinamento sobre os perigos, riscos, e sobre o procedimento para situações de emergência; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool, mas não mantenham contato direto com o 

processo ou processamento, devem receber curso de integração; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool, e mantenham contato direto com o 

processo ou processamento, realizando atividades específicas pontuais de curta duração, 

devem realizar curso básico sobre segurança nas instalações. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool, e mantenham contato direto com o 

processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção, devem realizar o 

curso intermediário; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool, e mantenham contato direto com o 

processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, 

receberão o curso avançado II. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool e mantém contato direto com o processo ou 

processamento deverão receber curso Específico. 

 

Será realizado curso de atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou 

processamento, onde: 

 

a) Ocorrer modificação significativa; 

b) Ocorrer morte de um trabalhador; 

c) Ocorrerem ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de 2 ou 3 graus, que  

implicarem na necessidade de internação hospitalar; e 

d) O histórico de acidentes e ou incidentes assim o exigir. 
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Trabalhadores voluntários em quantidade a ser determinada pelo numero de trabalhadores a 

serem contratados (No mínimo 10% da população de trabalhadores) ou ainda conforme o 

novo código de Defesa contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiro Civil do Estado do 

Paraná fará a composição da Brigada de Emergências. 

 

Estes trabalhadores voluntários tidos como “Brigadistas” serão treinados e habilitados para a 

prevenção e o combate a incêndios e emergências. O conteúdo programático do treinamento 

estará baseado no que recomenda o novo código de Defesa contra Incêndio e Pânico do Corpo 

de Bombeiro Civil do Estado do Paraná. 

 

Os trabalhadores voluntários deverão passar por exames médicos específicos que lhe 

garantam aptidão física e mental para as atividades a que se propõem, bem como receberão 

um kit de Equipamentos Individuais de Proteção para que possam desempenhar suas 

atividades com segurança. 

 

A Equipe de Brigadistas deverá ainda contar com o apoio da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho – CIPA, dos demais trabalhadores treinados e das autoridades 

públicas.A empresa manterá ainda Caixa de Primeiros Socorros com matérias suficientes para 

o atendimento a vitimas de acidentes e pessoal treinado para utilizá-la. 

 

Deverá manter convênio com empresa de prestação de serviços de Emergência (Atendimento, 

Resgate e Transporte) devendo manter também lista com endereço, telefone e contato dos 

hospitais mais próximos da unidade para o atendimento emergência das vitimas de acidentes. 

 

A empresa manterá materiais e equipamentos extintores de incêndio conforme previsto no 

projeto de Prevenção contra Incêndios devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros da 

Cidade de Paranaguá – PR. 

 

14.10.6 Ações de Monitoramento e Controle 

 

As ações de monitoramento e controle estarão baseadas na Manutenção e Inspeção Periódica 

das Instalações, Na Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho, na Análise 

Periódica dos Riscos e na Capacitação dos Trabalhadores. 

 

Deverá existir um Plano de Manutenção e Inspeção das Instalações, abrangendo no mínimo: 

 

a) Máquinas, equipamentos, tubulações e acessórios, instrumentos; 

b) Tipos de intervenção; 

c) Procedimentos de inspeção e manutenção; 

d) Cronograma Anual; 

e) Identificação dos Responsáveis; 
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f) Especialidade e Capacitação do pessoal de Inspeção e Manutenção; 

g) Procedimentos Específicos de Segurança e Saúde;e 

h) Sistemas e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. 

 

O Plano deverá ser periodicamente revisado e atualizado, considerando o previsto nas normas 

regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e na ausência ou omissão destas, nas normas 

internacionais, nos manuais de inspeção, bem como nos manuais fornecidos pelos fabricantes. 

 

A periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção deverá considerar: 

 

a) O previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e na ausência ou 

omissão destas em normas internacionais; 

b) As recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos á segurança e saúde do 

trabalhador; 

c) As recomendações dos relatórios de inspeção de segurança e de análise de acidentes e 

incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMET; 

d) As recomendações decorrentes das análises de riscos; e 

e) A existência de condições ambientais agressivas. 

 

O plano de inspeções e manutenções e suas respectivas atividades deverão ser documentados 

em formulário próprio ou sistema informatizado. As atividades de inspeção e manutenção 

deverão ser realizadas por trabalhadores capacitados e com a apropriada supervisão. 

 

As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções deverão ser registradas e 

implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução. 

 

A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada.  

Será elaborado Permissão de Trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos 

equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos: 

 

a) Que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso; 

b) Em espaços confinados; conforme NR 33; 

c) Envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio – etiquetagem; 

d) Em locais elevados com risco de queda; 

e) Com equipamentos elétricos, conforme NR 10; e 

f) Cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem. 

 

As atividades rotineiras de inspeção e manutenção serão precedidas de instrução de trabalho. 

 

Haverá planejamento para paradas de manutenção ou uma instalação, que incorpore os 

aspectos de segurança e saúde no trabalho. 
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A capacitação dos trabalhadores deverá ocorrer no mínimo: 

 

a) Curso Básico: cada 3 anos com carga horária mínima de 4 horas; 

b) Curso Intermediário: a cada 2 anos com carga horária mínima de 4 horas; 

c) Curso Avançado: a cada ano com carga horária mínima de 4 horas;e 

d) Treinamento da Brigada de Emergência: a cada ano com carga horária mínima de 8 

horas. 

 

Haverá um Plano de Resposta a Emergências da Instalação, contemplando no mínimo: 

 

a) Nome e função do responsável técnico pela elaboração e revisão do plano; 

b) Nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do 

plano; 

c) Designação dos integrantes da equipe de emergência, responsável pela execução de cada 

ação e seus respectivos substitutos; 

d) Estabelecimento dos possíveis cenários de emergência, com base nas análises de riscos; 

e) Descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado; 

f) Descrição dos meios de comunicação; 

g) Procedimentos de resposta á emergência para cada cenário contemplado; 

h) Procedimento para comunicação e acionamento das autoridades públicas e 

desencadeamento de ajuda mútua (caso exista); 

i) Procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como 

proceder em situações de emergência;e 

j) Cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados. 

 

Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a possibilidade de ocorrência 

de um acidente cujas consequências ultrapassem os limites da instalação, o plano deve 

incorporar ações que visem á proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo 

mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das 

autoridades públicas. 

 

O plano de resposta a emergências deve ser reavaliado após a realização de exercícios 

simulados ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar 

possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários. 

 

Os integrantes das equipes de resposta a emergências devem ser submetidos a exames 

médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme estabelece a Norma 

Regulamentadora NR 7 – incluindo fatores de riscos psicossociais, com a emissão do 

respectivo atestado de saúde ocupacional. 

 

Toda a ocorrência de vazamentos, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos 

combustíveis que tenha consequência qualquer das possibilidades a seguir, deve ser 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

560 

 

 

comunicada ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao Sindicato da 

Categoria Profissional Predominante, observando: 

 

a) Morte de Trabalhador;  

b) Ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de 2 ou 3 graus, que impliquem 

em necessidade de internação hospitalar; e 

c) Acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requerido medidas de 

intervenção e controle. (A comunicação deverá ocorrer até o segundo dia útil após a 

ocorrência). 

 

Contratante e Contratadas: 

 

A contratante e as contratadas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das normas 

de segurança e saúde ocupacional, portanto será de responsabilidade da contratante assegurar 

que os requisitos de segurança e saúde adotados para os empregados das contratadas seja 

equivalente aos aplicados aos seus próprios empregados; 

 

Deve ainda avaliar o desempenho em segurança e saúde no trabalho nos serviços contratados; 

e informar às contratas e a seus empregados os riscos existentes no ambiente de trabalho e as 

respectivas medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas. 

 

A empresa deverá manter ainda um Prontuário da Instalação, contendo a seguinte 

documentação: 

a) Projeto da Instalação; 

b) Procedimentos Operacionais; 

c) Plano de Inspeção e Manutenção; 

d) Análise de Riscos; 

e) Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e 

identificação das fontes de emissão fugitivas; 

f) Certificados de capacitação dos trabalhadores; 

g) Análise de Riscos; e 

h) Plano de Resposta a Emergências. 

 

Este prontuário das instalações pode estar em módulos separados ou não, e disponível as 

Autoridades competentes bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. 

 

Fica assegurado aos trabalhadores com base na sua capacitação e experiência, interromper 

suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos 

graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando 

imediatamente o fato a seu superior hierárquico que fará diligências medidas cabíveis. 
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14.10.7 Cronograma 

 

Atividade Período Responsável 

Analise dos Projetos 
Deve ser analisado antes do 

inicio das obras de modo 

que se possa corrigir 

eventuais necessidades 

A ser indicado 

Classificação da Instalação A ser indicado 

Análise do Projeto Elétrico A ser indicado 

Análise do Projeto de Instalação de Máquinas 

e Equipamentos 

A ser indicado 

Elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Riscos e Emergências 

Imediatamente após a 

análise dos projetos 

A ser indicado 

Treinamento dos Trabalhadores 
Imediatamente após a 

contratação 

A ser indicado 

Formação e Treinamento da Brigada de 

Emergências 

Imediatamente após a 

contratação 

A ser indicado 

Aquisição de Materiais necessários a 

Prestação de Primeiros Socorros 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

A ser indicado 

Aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual aos Trabalhadores envolvidos no 

plano de resposta a emergências e brigadistas 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

A ser indicado 

Realização de treinamentos simulados 

(praticas de emergências) 

Sugerido 6 meses após a 

realização dos treinamentos 

devendo ser repetido 

anualmente. 

A ser indicado 

Criação de procedimento de segurança para 

Contratadas 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

A ser indicado 

Criação de Procedimento de segurança para 

vivistantes 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

A ser indicado 

Revisão dos Planos 
Após 1 ano ou conforme 

necessidade apresentada. 

A ser indicado 

Contratação de empresa especializada para 

atendimento, resgate e transporte de vitimas 

de acidentes; 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

A ser indicado 

Elaboração de Lista Informativa com Nome, 

endereço e Telefone dos Hospitais e Prontos 

Socorros mais próximos, e dos órgãos de 

Defesa Civil (Policia Corpo de Bombeiros, 

Instituto Ambiental). 

Imediatamente antes do 

inicio das atividades 

Contratação de empresa especializada em 

Segurança e Saúde Ocupacional para 

realização dos exames médicos previstos pela 

NR 7. 

Sugerido contratação antes 

do inicio da contratação dos 

trabalhadores 

A ser indicado 
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14.10.8 Desempenho Esperado 

 

O que se espera com aplicação deste Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergências, é 

que se possa antecipar e reconhecer os riscos, estabelecer prioridades e metas de avaliação e 

controle e evitar a ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores, instalações; 

comunidades circunvizinhas, e o meio ambiente. E se mesmo com a aplicação de todas as 

técnicas prevencionistas, ocorrer um sinistro o mesmo possa ter suas consequências reduzidas 

e controladas de modo que os danos sejam os menores possíveis. 

 

14.10.9 Responsabilidades 

 

As responsabilidades estarão definidas no Plano de Resposta a Emergências, e estarão 

distribuídas desde a alta direção da empresa até os trabalhadores não expostos as áreas onde 

são realizadas as operações de processo e processamento, sendo destacadas as 

responsabilidades dos trabalhadores treinados, da brigada de emergência, da equipe de 

resposta a emergências e da CIPA. 

 

14.10.10 A Equipe Técnica Responsável 

 

O programa deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar, com conhecimento na 

aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de trabalhadores com 

experiência na instalação, ou em parte desta, que é o objetivo do programa. 

 

Serão indispensáveis na composição da Equipe Técnica Responsável: Instrutores com 

proficiência nos assuntos; um responsável técnico com especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho e as Gerencias de cada área. 

 

14.11 Comunicação Social 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listadas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem e Duto Viário; tácito afirmar que todos os 

programas, recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da 

Licença Ambiental de Instalação e Operação (LO) e homologados frente e ao Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP, Município de Paranaguá e Administração do Porto de Paranaguá 

e Antonina - APPA. 

 

14.11.1 Programa de Comunicação Social CBL 

 

O Programa de Comunicação Social apresentado refere-se ao estudo sócio-ambiental acerca 

do Empreendimento da CBL, localizado no município de Paranaguá, na Zona de Interesse 
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Portuário (ZIP) - Baía de Paranaguá - Paraná. Assim, o aparato comunicativo proposto versará 

o desenvolvimento sustentável local e os riscos ambientais que envolvem as instalações do 

Terminal de Granéis Líquidos, do Pátio de Triagem e do Duto Viário. Além disso, o mesmo 

será desenvolvido tendo como referência a legislação ambiental vigente e as dimensões 

ecológica, ambiental, sócio-econômica, cultural, política e jurídica da região. 

 

A necessidade de valorização da comunidade local, assim como sua relação com o 

Empreendimento em seu entorno determinou a importância da realização de um Programa de 

Comunicação Social. O programa visa especialmente articular comunicação e cultura na 

dinâmica da relação entre a comunidade local e o empreendimento, considerando o processo 

de interação com o empreendimento e a construção de novas alternativas de desenvolvimento 

sócio-econômico. 

 

A Comunicação Social por si mesma já é um processo mobilizador que percorre todos os 

processos de mobilização (desde o interpessoal, passando pelo comunitário até o midiático) e 

vem provocando uma série de mudanças tanto no planejamento das instituições como na 

implementação de políticas públicas. Portanto, comunicar é mobilizar. Esse é o caminho de 

transição da democracia representativa para a democracia participativa onde os processos 

decisórios e a implantação de programas de natureza sócio-cultural dependem de fatores 

como a coesão social e grau de participação de comprometimento da comunidade em seu 

território. 

 

A Comunicação Social deve buscar compreender a dinâmica social em relação à cultura, ao 

ambiente, à economia, às alternativas de desenvolvimento locais, assim como às formas de 

organização social e política, caracterizando as redes de relações sociais e suas estratégias de 

sustentabilidade. Essa caracterização deverá fundamentar as metodologias, estratégias e ações 

que compõem o processo executivo deste Programa. 

 

O Plano de Comunicação Social tem como fundamento legal a Lei Federal N. 6.938/1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente; o Decreto N. 6.040/ 2007que Institui 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e 

a Lei Federal N. 9.795/1999, que define a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental no País. A Política define princípios, conceitos, objetivos, 

o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e seus 

instrumentos, de onde são destacados a seguir os seguintes artigos: 

 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
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I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo; 

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

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e 

a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios; 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao 

uso e manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 

informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 

disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício 

à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. 

 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
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V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 

interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

 

O Decreto N. 6.040/ 2007 que Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais constitui referência fundamental para um programa de 

comunicação social. Assim, estão aqui destacados os seguintes aspectos da Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais: 

 

DECRETO 

 

Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: 

• I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição; 

• II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente 

ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 

respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e 

• III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a 

melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para 

as gerações futuras. 

 

ANEXO 

 

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Art. 1o As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de 

forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios: 

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos 

povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes 

etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades 
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laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a 

não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou 

povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade; 

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno e 

efetivo exercício da cidadania; 

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis; 

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos 

produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais; 

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades 

para as gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições; 

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos 

tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou 

urbanas; 

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da 

sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução desta Política a ser implementada 

pelas instâncias governamentais; 

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais; 

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos Povos e 

Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo; 

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e Comunidades 

Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus 

direitos e interesses; 

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos 

públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais 

e do controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais; 

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância 

religiosa; e 

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória 

cultural e a identidade racial e étnica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Art. 3o São objetivos específicos da PNPCT: 

I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos 

naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica; 

II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável; 

III - implantar infra-estrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e 

comunidades tradicionais; 

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou 

indiretamente por projetos, obras e empreendimentos; 

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos 

como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a 

participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos 

não-formais; 

VI - reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, 

de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos; 

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de 

qualidade e adequados às suas características sócio-culturais, suas necessidades e demandas, 

com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional; 

VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos povos e 

comunidades tradicionais, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às 

doenças decorrentes destas atividades; 

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde voltada aos povos e 

comunidades tradicionais; 

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes dos povos 

e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social; 

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados 

especificamente para os povos e comunidades tradicionais; 

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos povos e 

comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações 

governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua liderança ética e 

social; 

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos 

recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo; 

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos 

e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade; 

XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre 

os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais; 
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XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, 

considerando as formas tradicionais de organização e representação locais; e 

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, 

respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, 

valorizando os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais. 

 

A partir da Constituição de 1988 e da Conferência Internacional ECO 92, realizada no Rio de 

Janeiro, o Brasil potencializou o desenvolvimento de políticas públicas comprometidas com a 

inclusão social e a construção do desenvolvimento sustentável. 

 

A política de Gestão das Águas, o Estatuto das Cidades, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a política de Saneamento, a política de Gerenciamento Costeiro, assim como as 

políticas de Saúde, Educação, Cultua, entre outras, passaram a assumir um novo desafio. 

Como promover a inclusão da sociedade, com toda sua diversidade social, cultural e 

cognitiva? Como construir com essa sociedade diversa, uma perspectiva de sustentabilidade 

local, regional e nacional, na direção da sustentabilidade global? Esse contexto fundamentou a 

criação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 9.795/1999), da qual se 

destacam os seguintes artigos: 

 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental complementa a base estruturante do Programa de 

Comunicação Social do Terminal de Granéis Líquidos da CBL. 

 

A Política Nacional contempla a estratégias de Educação Formal – atividades e processos 

desenvolvidos nos espaços formais de ensino, como escolas e universidades; 

 

Educação Não Formal – atividades e processos desenvolvidos nos espaços organizados da 

sociedade, como instituições públicas, sociais e privadas, associações, comunidades e outros; 

e Educação Difusa, ou Educomunicação, desenvolvida junto aos meios de comunicação e 

destinada à sociedade em geral, promovendo a comunicação educativa, em rádio, jornais, TV, 

livros, cartilhas, folders, etc. 

 

O Programa de Comunicação Social desenvolve a estratégia de Educação Difusa, tendo como 

referência a Educomunicação que relaciona informação, comunicação e educação, em um 
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compromisso com valores e atitudes responsáveis na interação entre o Empreendimento e as 

comunidades. O Programa destina-se à sociedade com a qual o empreendimento se relaciona 

na região de abrangência direta e indireta, promovendo projetos junto às escolas, associações, 

gestores públicos e sociais e meios de comunicação existentes, fomentando o surgimento de 

coletivos juvenis de educomunicadores que passam a trabalhar articulados em rede. 

 

Justificativas 

 

A implantação e operação do empreendimento da CBL (Terminal de Granéis Líquidos, Pátio 

de Triagem e Duto Viário) no município de Paranaguá e particularmente na circunvizinhança 

dos bairros Vila Rute e Serraria do Rocha irá gerar muitas expectativas positivas e negativas 

por parte do poder público municipal e da sociedade civil local.  

 

A manutenção de um canal permanente de comunicação do empreendedorcom a sociedade 

civil e a municipalidade faz-se necessário para o relacionamento das partes envolvidas, 

assegurando informação e equilíbrio para a busca pacífica e conjunta de soluções de 

problemas e uma convivência adequada.  

 

Neste sentido, a inserção do empreendimento na região, pressupõe o perfeito entendimento da 

comunidade sobre as atividades que serão desenvolvidas e os benefícios econômicos e sociais 

decorrentes do projeto. 

 

14.11.2 Objetivos 

 

O Programa de Comunicação Social apresenta como objetivo geral promover junto às 

comunidades das áreas de abrangência direta e indireta do Empreendimento, processos de 

informação e educomunicação que promovam a difusão de uma cultura de paz e 

sustentabilidade, assim como a segurança das comunidades no ambiente onde vivem e na 

convivência com o Empreendimento. 

 

A implementação deste programa deve ser iniciada antes da execução das obras e deverá se 

estender durante todas as fases de implantação e na ocupação/operação.  

 

As atividades propostas a serem desenvolvidas antes do início das obras são: 

 

- Realizar contatos com a Prefeitura Municipal de Paranaguá, visando prestar informações 

sobre o empreendimento a ser implantado, tais como o tempo das obras, o número de 

trabalhadores a serem contratados, as ações propostas para preservação ambiental e os 

benefícios sociais e econômicos para o município; 

 

- Estabelecer parcerias com a prefeitura e outros órgãos públicos locais, visando o suporte 

necessário às atividades previstas durante a implantação do empreendimento; 
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- Realizar reuniões com a população residente na área de influência direta e indireta, para 

expor os procedimentos e técnicas que serão adotados na implantação e ocupação/operação do 

Empreendimento da CBL e informar acerca do cronograma e etapas das obras; o número de 

trabalhadores a serem contratados; das medidas e programas ambientais para mitigação e 

compensação de impactos a serem adotados; dos benefícios para o município; e dos eventos 

decorrentes do empreendimento, que possam influenciar temporariamente ou 

permanentemente, a infra-estrutura local. 

 

Durante essas reuniões, deverão ser registradas as reclamações e sugestões da comunidade 

envolvida e distribuídos materiais de divulgação sobre o empreendimento a ser implantado. 

 

Para a fase execução das obras, são propostas as seguintes atividades: 

 

- Realizar reuniões sistemáticas com a comunidade local, com distribuição de cartazes e 

panfletos;  

 

- Intensificar os contatos institucionais e comunitários, visando consolidar parcerias;  

 

- Criar um canal de diálogo permanente entre sociedade local e empreendedor, esclarecendo 

sobre os previsíveis transtornos previstos durante a fase de implantação e evitando a possível 

propagação de boatos e distorções, utilizando-se de divulgação nas rádios e jornais locais;  

 

- Realizar campanhas em prol da convivência social positiva entre os trabalhadores das 

empreiteiras e destes com a sociedade local;  

 

- Monitorar o conjunto de ações propostas neste programa, identificando problemas e 

promovendo ajustes.  

 

Ao final da execução das obras, deverão ser realizadas pesquisas de opinião para avaliar o 

grau de satisfação da população em relação aos procedimentos adotados durante a 

implantação do projeto, bem como deverão ser divulgadas informações a fase de 

ocupação/operação do empreendimento. 

 

Assim, são destacados os seguintes objetivos específicos: 

 

- Promover ampla comunicação educativa e interativa com as comunidades das áreas de 

influência direta e indireta do Empreendimento, sobre conservação ambiental, saúde e 

segurança, combate e enfrentamento à violência infantojuvenil, combate ao trabalho infantil, 

prevenção contra prostituição, DSTs e disseminação do HIV, conflitos ambientais e de 

propriedade; 
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 - Desenvolver projetos de comunicação do Empreendimento com as comunidades da área de 

influência direta, difundindo informações atualizadas sobre o Estaleiro, a prevenção de danos 

ambientais, perfis profissionais e qualificações exigidas para contratação de mão de obra; 

oferecer á comunidade um telefone 0800 para atendimento de queixas, denúncias e problemas 

ambientais; 

 

- Difundir junto às comunidades das áreas de influência direta e indireta do Empreendimento, 

informações periódicas sobre o movimento das embarcações e tráfego marítimo, evitando 

conflitos de acesso e mobilidade; 

 

- Difundir junto à comunidade local informações sobre o tráfego de caminhões nos acessos ao 

Empreendimento, evitando conflitos de tráfego e mobilidade. 

 

- Promover ações e estratégias de comunicação direcionadas a distintos segmentos da 

comunidade, como para crianças, jovens e idosos, respeitando as suas especificidades 

enquanto atores sociais, favorecendo o protagonismo, a coesão social e a auto-determinação 

dos cidadãos. 

 

O Programa de Comunicação Social tem como objetivo principal repassar informações sobre 

as etapas e ações do projeto, nas fases de execução das obras e ocupação/operação do 

empreendimento, estabelecendo uma ligação permanente entre o empreendedor e as 

comunidades visando reduzir ao máximo os conflitos e problemas relacionados ao projeto.  

 

14.11.3 Responsabilidade e parcerias institucionais 

 

Para o desenvolvimento e implantação do Programa de Comunicação Social deverão ser 

contatadas as seguintes instituições:  

 

- Empresas Contratadas para as Obras e Serviços;  

- Poder Público Municipal da área de influência (Prefeitura Municipal de Paranaguá);  

- Entidades governamentais e não governamentais com atuação na área;  

- Associações, Entidades Ambientalistas e Organizações da Sociedade Civil;  

- Instituições envolvidas com questões ambientais. 

 

Recursos 

Os recursos financeiros necessários para a implantação deste Programa deverão ser alocados 

pelo Empreendedor.  
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14.11.4 Cronograma 

O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a emissão das 

licenças ambientais.  

 

14.11.5 Inter-relação com outros programas 

 

O Programa de Comunicação Social tem uma relação direta com todos os programas 

propostos. 

 

14.11.6 Princípios Teóricos e Metodológicos 

 

A principal orientação teórico-metodológica utilizada por um Programa de Comunicação 

Social reside em privilegiar iniciativas que viabilizem o diálogo permanente entre 

empreendedor e sociedade. Nesses termos, destaca-se como princípio orientador do conjunto 

de ações planejadas o agir comunicativo - princípio este que sustenta as modernas técnicas de 

comunicação, voltadas para a tarefa de, através do simples ato de informação/comunicação, 

construir o diálogo entre diferentes atores sociais envolvidos.  

 

Ancorado na capacidade de argumentação em torno de interesses precisos, essa modalidade 

de comunicação privilegia a capacidade de negociação de compromissos e da formulação de 

parcerias, o que significa instaurar uma modalidade de trabalho orientada para a busca de 

entendimento (consentimento) entre os diferentes sujeitos que se comunicam. 

 

O Programa de Comunicação Social do Empreendimento da CBL deverá seguir os seguintes 

princípios teóricos e metodológicos: 

 

- Formação Ética, promovendo uma profunda reflexão de valores, hábitos, costumes, crenças 

e visões de mundo, a partir das seguintes referências: respeito a todas as formas de vida, 

valorização e inclusão da diversidade de culturas e estilos de vida e da comunicação e ação 

comprometidas com a cultura de paz e solidariedade entre os seres e os povos. A Formação 

Ética deverá estar presente em todos os cursos, campanhas e projetos desenvolvidos, 

relacionando a ética pessoal, a ética da sociedade, a ética do Empreendimento, a ética da 

espécie humana e a ética universal – da vida; 

 

- Formação Autopoiética, contribuindo para a construção de uma sociedade consciente de sua 

identidade e de seus valores ontológicos, aberta para o diálogo e a interação com a 

diversidade cultural, responsável na relação com a natureza e estruturada nas bases da 

autonomia e da interdependência social e ambiental; 

 

- Formação Complexa e Ecológica, favorecendo a construção de saberes conectados e 

implicados com o contexto sociocultural e ambiental regional, estruturados de forma 

sistêmica, capazes de compreender a interdependência entre ecossistemas e comunidades; 
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entre saúde, hábitos e costumes; entre atividades e sustentabilidade; entre viver, conviver e 

sobreviver com a natureza e em sociedade, assumindo co-responsabilidades; 

 

- Formação Transdisciplinar, desenvolvendo com os participantes a perspectiva do diálogo 

entre diversidades de saberes e percepções, promovendo a compreensão entre diferentes 

culturas e a valorização da identidade na diversidade. A formação transdisciplinar deve 

promover ainda, a valorização dos saberes tradicionais e a construção dos saberes coletivos na 

construção do conhecimento ambiental e da comunicação social, assim como a inclusão do 

respeito à diversidade religiosa, em uma convivência pacífica e respeitosa na construção da 

rede de educomunicadores da região; 

 

Assim, o Programa de Comunicação do Empreendimento da CBL buscará sistematizar o 

conhecimento disponibilizado no EIA/RIMA sobre a caracterização do empreendimento, 

tecnologias utilizadas, sistemas ambientais previstos, impactos relacionados, medidas 

mitigadoras e compensatórias e programas, assim como sobre a comunidade local e suas 

múltiplas relações com a natureza. 

 

Neste raciocínio, o setor portuário assume um papel sócio econômico de suma importância. 

No caso do município de Paranaguá isso fica evidente. Tanto que a legislação de zoneamento 

e uso do solo instituiu uma Zona de Interesse Portuário (ZIP). E é justamente nessa região que 

o empreendimento da CBL será viabilizado e implantado. 

 

Conforme legislação local, a ZIP foi planeja enquanto uma área exclusiva de atividades 

portuárias. No entanto o aumento da população e uma implantação de políticas públicas que 

não acompanhou esse crescimento determinaram, nos últimos 30 anos a ocupação da ZIP no 

sentido de fixação de residências, ofuscando a exclusividade prevista na lei de zoneamento e 

contribuindo significativamente com o povoamento desordenado e, consequentemente 

consolidando problemas sociais característicos da infraestrutura urbana precária. 

 

Destacando tal fato, e mesmo considerando a ausência de estatísticas e indicadores específicos 

dos bairros que compõem a ZIP, por meio da pesquisa de campo foi possível notar a carência 

estrutural da região. Em especial a malha viária precária, a falta de sinalização de trânsito, um 

comércio local reduzido e a vigência de moradias. Nesses pontos existem as possibilidades de 

iniciativas de Responsabilidade Social; a qual destaca um posicionamento acerca da vivência 

social destacando a inclusão social e a sustentabilidade enquanto valores morais 

contemporâneos, fomentando uma ética fundamentada na alteridade na interdependência dos 

indivíduos no bojo do conjunto social. Tanto é assim, que diversos editais oriundos da esfera 

estatal apresentam possibilidades de incentivos fiscais por contrapartidas sociais inspiradas 

em tais valores, que podem ser operacionalizadas por instituições públicas, privadas e 

comunitárias, Portanto, as iniciativas de Responsabilidade Social figuram como princípio 

norteador da CBL no que diz respeito aos impactos provocados pelo empreendimento. 
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Na Área Diretamente Afetada (ADA), é possível concluir que a operação do empreendimento 

da CBL aumentará por questões práticas o tráfego de veículos na região, pois haverá um 

aumento das demandas produtivas acerca das atividades portuárias. Assim, o Programa de 

Comunicação Social divulgará as seguintes medidas mitigadoras: 

 

- Melhorias das vias públicas que dão acesso às estruturas operacionais do empreendimento e 

a sinalização das mesmas. É lógico que tais iniciativas são de alçada do poder público, no 

entanto, e já seguindo o raciocínio da Responsabilidade Social, seria interessante a CBL 

manter sistemática relação com a esfera estatal, fornecer apoio material e intelectual a 

campanhas de conscientização e educação no trânsito (sejam elas organizadas tanto pela 

iniciativa estatal, quanto pela iniciativa privada) e formar parcerias cidadãs com a comunidade 

local organizada no sentido de contribuir para a formação de grupos de pressão no que se 

refere a reivindicações por melhor mobilidade urbana na região. 

 

- Levantamento de informações socioeconômicas (especialmente estatísticas) referentes às 

áreas afetadas e influenciadas. Nesse ponto, a CBL poderia buscar viabilizar um arrolamento 

de tais dados, buscando firmar parcerias junto à Prefeitura Municipal, a instituições do 

terceiro setor (ONG’s, associações comunitárias, etc.) e de ensino superior. Tal iniciativa 

apresenta-se como de interesse público, visto que esse tipo de informação é fundamental para 

o planejamento urbano contemporâneo. 

 

No que tange ao programa sugerido, o Plano de Comunicação Social divulgará: 

 

- Uma sistemática campanha de educação ambiental junto a esta população, conjugada a uma 

formação direcionada para a constituição de cooperativas de reciclagem. Nos terrenos 

destinados ao terminal de grãos e ao pátio de triagem, acumula-se lixo despejado pela 

população do entorno. E esse lixo fica um bom tempo a céu aberto até que a limpeza pública o 

resgate. Nesse pretenso processo, um estreito contato com as associações de moradores da 

ZIP é fundamental. E considerando que existem inúmeras instituições do terceiro setor que 

atuam nesse sentido, a CBL encontra-se diante condicionantes sociais favoráveis para a 

viabilização deste programa, bem como das medidas mitigadoras que também foram 

propostas. 

 

O Programa de Comunicação Social do empreendimento da CBL foi estruturado a partir das 

vertentes listadas a seguir.  

 

Articulação  

Abrange as atividades e ações de comunicação desenvolvidas com o objetivo de estabelecer 

um relacionamento construtivo com as instituições governamentais, em especial as Prefeituras 

Municipais, com o público interno (empresas contratadas para as obras e equipes responsáveis 

pelos Programas Ambientais) e, principalmente, com a população local e suas entidades 

representativas.  
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Informação  

Envolve o conjunto de ações e instrumentos de comunicação desenvolvidos com o objetivo de 

informar aos diferentes públicos sobre os diversos aspectos do Empreendimento, impactos 

associados, adoção de medidas e implantação e desenvolvimento dos programas propostos. 

 

Monitoramento e Avaliação  

Envolve o processo de acompanhamento e avaliação das ações de comunicação. 

 

14.12 Educação Ambiental 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem e Duto Viário; tácito afirmar que todos os 

programas, recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da 

Licença Ambiental de Operação (LO) e homologados frente ao Instituto Ambiental do Paraná 

– IAP, Município de Paranaguá e Administração do Porto de Paranaguá e Antonina - APPA. 

 

14.12.1 Programa de Educação Ambiental 

 

O programa de Educação Ambiental é um processo em que se busca despertar a preocupação 

individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em 

linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Possui a influência dos 

impactos do meio físico e socioeconômico. 

 

14.12.2 Justificativa 

 

As atividades de Educação Ambiental são estratégicas para garantir a eficácia da 

comunicação com os Colaboradores / Funcionários do Complexo com as comunidades. 

 

O Programa desenvolvido especificamente para o Projeto irá envolver, engajar e conscientizar 

tanto os Colaboradores / Funcionários do Complexo, como também as comunidades próximas 

às instalações na solução dos problemas, estimulando a iniciativa, a cooperação e o senso de 

responsabilidade na preservação do meio ambiente como um todo. 

 

14.12.3 Objetivo 

 

Prevenir e minimizar os impactos sociais e ambientais resultantes da instalação do 

COMPLEXO LOGÍSTICO INTERMODAL. 
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Assegurar que os trabalhadores envolvidos na implantação e operação do COMPLEXO 

LOGÍSTICO INTERMODAL, bem como a população residente nas proximidades do 

empreendimento, desenvolvam práticas e comportamentos ligados à preservação e proteção 

das diversas dimensões ambientais naturais e sociais mapeados pelo empreendimento. 

 

14.12.4 Público Alvo 

 

Constitui público alvo deste programa toda a extensão do quadro de trabalhadores envolvidos 

diretamente e indiretamente na operação do Complexo e das obras, a saber:  

 

 Trabalhadores da obra: encarregados, técnicos de meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, profissionais das frentes de trabalho e mateiros;  

  Colaboradores / Funcionários do Complexo Logístico Intermodal; 

 Funcionários das empresas contratadas: empresas de meio ambiente e engenharia; e 

 População residente nas proximidades do empreendimento.  

 

14.12.5 Metodologia 

 

Para a elaboração do presente programa de Educação Ambiental, buscou-se estabelecer a 

compatibilização com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e dá outras providências e conforme identificado no Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), da 

implantação do Complexo Logístico Intermodal. 

 

O Programa de Educação Ambiental indica um elenco de ações durante a fase de implantação 

e operação do Complexo, como também contemplar três linhas básicas de ação, sendo a 

primeira voltada para a capacitação de todos os trabalhadores recém ingressados no 

Complexo através de um treinamento introdutório que aborda aspectos e conceitos 

ambientais. A segunda linha de atuação prevê a realização de palestras a serem ministradas 

com profissionais com formação e qualificação adequadas para trabalharem com os temas 

sugeridos. Finalmente a terceira linha de atuação tem o foco voltado para a sinalização das 

vias de acesso ao Complexo, que se encontra nas estruturas de apoio do Complexo e nos 

canteiros de obras.  

 

Salienta-se que para a população residente nas proximidades do Complexo está prevista a 

adoção da segunda linha de ação, que tange a promoção de palestras, campanhas e eventos. 

As atividades a serem desenvolvidas estão baseadas na concepção sócio-interacionista, ou 

seja, através da interação entre as pessoas onde o conhecimento será construído numa relação 

dialética entre sujeito e ambiente. A relação do sujeito com o ambiente será mediada e 

construída nas relações interpessoais. 
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14.12.6 Responsável 

 

As ações de educação ambiental serão realizadas pela Área de Segurança & Meio Ambiente 

do Complexo Logístico Intermodal juntamente com as Contratadas, para reforçar aspectos 

comportamentais relativos à saúde, segurança, meio ambiente e relacionamento com a 

comunidade. As ações a serem desenvolvidas junto aos trabalhadores envolvidos diretamente 

com as obras do Complexo serão realizadas pela empresa responsável pelas obras de 

implantação. 

 

14.12.7 Equipe Técnica 

 

Para a operacionalização deste programa de educação ambiental será necessário a 

disponibilização de uma Equipe que apresente características específicas como: 

 

- Profissional com curso superior, especialização na área de meio ambiente ou gestão social 

ou afim, para organização dos eventos e articulações das parcerias institucionais; 

- Consultor especializado em educação ambiental com formação multidisciplinar para 

disseminar a metodologia entre os diversos multiplicadores/professores, fornecendo subsíduos 

para realização de atividades educativas continua e ações específicas; e 

- Empresa para confecção de material didático (cartilhas, cartazes, folder informativo) e de 

divulgação. 

 

14.12.8 Atividades Previstas 

 

- Treinamento para os Colaboradores / Funcionários  

 

Será realizado de forma sistêmica um treinamento sobre os temas ambientais para todos os 

trabalhadores que iniciam suas atividades no Complexo. O treinamento será realizado em 

caráter permanente ao longo de toda a fase de implantação e operação do Complexo. Esse 

treinamento tem como finalidade ampliar a visão ambiental e despertar uma consciência 

crítica e ações pró-ativas em todos os colaboradores.  

 

Para a organização do treinamento será levado em consideração o cronograma de atividades, 

prevendo um treinamento com um grande grupo concentrado no período inicial e outro na 

fase das obras e da operação do Complexo. Caso haja rotatividade de pessoal, o treinamento 

será feito em pequenos grupos. 

 

O treinamento contemplará os seguintes itens:  

 

 Características da obra e da operação do Complexo;  

 Atividades técnicas e procedimentos operacionais;  

 Meio ambiente - definição;  
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 Solo e água;  

 Poluição e tecnologia ambiental;  

 Higiene, saúde e relações com as comunidades;  

 Impactos ambientais e medidas mitigadoras;  

 Resíduos;  

 Conduta ambiental e socialmente responsável; e 

 Segurança do trabalho.  

 

O treinamento prevê atividades teóricas e práticas, visando uma melhor identificação das 

condutas ambientais e socialmente responsáveis durante a execução de sua função e 

atividades na implantação do empreendimento.  

 

Os treinamentos serão realizados nos canteiros de obras e quando da operação do Complexo. 

 

- Palestras  

 

As palestras serão realizadas vocabulário simples e popular, respeitando, quando possível, os 

regionalismos, e sempre envolvendo a participação da plateia nas questões chave.  

 

A utilização de mídias como recursos audiovisuais (ilustrações, slides e retroprojetor) serão 

utilizadas para facilitar a comunicação e maximizar o potencial para resultados positivos.  

 

Deverão ser abordadas inicialmente conceitos básicos de ecologia, práticas conservacionistas 

e a questão da inserção do empreendimento de forma a esclarecer os espectadores sobre o 

ambiente que os cerca e a importância da região onde executam suas atividades.  

 

Para os trabalhadores da fase de implantação e operação do Complexo Logístico Intermodal, 

cada palestra deverá terá2 horas de duração, sendo propostas turmas com número máximo de 

participantes. Em razão da gama de assuntos serem extensa, o planejamento prévio das 

palestras deverá ocorrer levando-se em consideração à época.  

 

Assuntos que tenham sido abordados em palestras anteriores, serãoreinformados de forma a 

acrescentar.  

Para as comunidades do entorno do empreendimento as palestras terão com temas mais 

abrangentes já que estas se darão de forma eventual.  

 

Para a realização das palestras, é necessário um conhecimento prévio do nível de escolaridade 

e do perfil ambiental dos trabalhadores para a escolha das atividades a serem realizadas e do 

nível de informações a serem transmitidas.  
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Dentre os assuntos a serem abordados nas palestras estão:  

 

 Conceitos básicos de Ecologia: Habitat, Meio Ambiente, Poluição Ambiental, 

Recursos Naturais, Desenvolvimento Sustentável; 

 A região de inserção do empreendimento; 

 Práticas de Conservação Ambiental; e 

 Riscos de incêndios: Causas, consequências, medidas preventivas. 

 

Também compõe o escopo dos temas a serem tratados nas palestras, questões referentes saúde 

e cidadania do trabalhador e comunidade. 

 

14.12.9 Material Pedagógico 

 

Será desenvolvido e disponibilizado pelo Complexo materiais pedagógicos e informativos 

como manuais, cartilhas, cartazes, painéis e vídeos informativos, onde:   

 

 Os manuais terão conteúdos relativos ao ambiente de trabalho e os procedimentos 

voltados para o desenvolvimento de práticas profissionais ambientalmente orientadas;  

 As cartilhas, formalizados pelos palestrantes, conterão assuntos e temas relativos ao 

meio ambiente já informado; e 

 Os cartazes, como são próprios deste meio, veicularão sintéticas mensagens 

ambientais.  

 

14.12.10 Metas 

 

A principal meta do Programa de Educação Ambiental é sensibilizar todo o quadro de 

trabalhadores, de forma direta e indireta, para melhorar seu comportamento em prol da 

preservação e recuperação ambiental, a capacitação da população residente do entorno do 

empreendimento sobre assuntos socioeconômicos, saúde e segurança. 

 

14.12.11 Cronograma 

 

As atividades do programa serão implementadas, em toda a fase de implantação e operação do 

empreendimento. 
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CALENDÁRIO ANUAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ATIVIDADES 

PREVISTAS 

MESES 

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

Planejamento Executivo 

de atividades 

            

Treinamento introdutório 

para trabalhadores da 

obra 

            

Elaboração de Cartilhas 

Temáticas 

            

Elaboração de Paineis 

Educativos 

            

Palestras             

Campanhas Ambientais, 

Saúde, Segurança do 

Trabalho 

            

Reuniões de apoio para 

diálogo de segurança e 

meio ambiente 

            

Monitoramento do 

Programa 

            

Elaboração de Relatórios 

das atividades 

            

 

14.12.12 Resultados Esperados 

 

Desta forma são esperadas, com estabelecimento deste Programa Educacional, que todos 

sejam habilitados a assumirem em suas práticas e representações o respeito pelo meio 

ambiente, culturas locais e vivenciais das comunidades com as quais interagirão no curso de 

suas atividades profissionais e que manterão com a população de influência, sobretudo 

aqueles procedentes de outras localidades em relação ao local de atuação.  

 

14.14. Desapropriação, Realocação e Reassentamento da População 

 

Não haverá necessidade de elaboração de programas e/ou providências a serem avençadas 

com Pares envolvidos (População local) e Entes Públicos (Município de Paranaguá e 

Ministério Público Estadual) , pois todas as áreas envolvidas no Projeto – Terminal de Granel 

Líquidos e Pátio de Estacionamento e Triagem são de Propriedade do Grupo Majoritário, 

Leia-se Interalli, a qual é detentor da CBL – Companhia Brasileira de Logística S.A. As 

passagens legais as quais comprovam tal status foi acostado no subitem 2.5.5 – 

Documentação Legal da Área do EIA.   
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Finalmente em relação a territorialidade do Duto Viário, já está qualificado e/ou avençado 

como Faixa de Servidão visto a existência dos outros Dutos. 

 

Gestão de Obra 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem e Duto Viário; tácito afirmar que todos os 

programas, recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da 

Licença Ambiental de Operação (LO) e homologados frente ao Instituto Ambiental do Paraná 

– IAP, Município de Paranaguá e Administração do Porto de Paranaguá e Antonina – APPA. 

 

14.14.1 Justificativa  

 

Para a gestão de Segurança e Saúde Ocupacional dos Trabalhadores da Obra (Demolição e 

Construção) dever-se-áconsiderar a premissa que“o desconhecimento não isenta nem exclui 

seu cumprimento por quem quer que seja”. 

 

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 

industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeito de aplicação 

das Normas Regulamentadoras - NR, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada 

uma das subordinadas. 

 

Para efeito de aplicação das Normas Regulamentadoras - NR, a obra de engenharia, 

compreendendo ou não canteiro de obra ou frentes de trabalho, será considerada como um 

estabelecimento, a menos que se disponha, de forma diferente, em NR específica. 

 

Todos os envolvidosdevem estar cientes das implicações legais a que estão sujeitos por 

acidentes e ou doenças ocupacionais provocadas pelas condições inadequadas de trabalho. É 

interessante dedicar especial atenção ao Capitulo V, Titulo II, da CLT, NR do M.T.E. e aos 

documentos complementares aplicáveis. Daí, há a possibilidade de se derivar ações de 

responsabilidade civil por ato ilícito. 

 

14.14.2 Objetivos 

 

O objetivo principal do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho é o de garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, durante toda sua vida 

laboral, sendo ainda ferramenta imprescindível para atender a legislação brasileira nas esferas 

Previdenciária, Trabalhista, Penal e Cível. 
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Cabe ao empregador: 

 

a)cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina 

do trabalho;  

b)elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos 

empregados, com os seguintes objetivos:  

I - prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho; 

II - divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir; 

III - dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição, pelo 

descumprimento das ordens de serviço expedidas; 

IV - determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e 

doenças profissionais ou do trabalho; 

V - adotar medidas determinadas pelo MTb; 

VI - adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de 

trabalho. 

c) informar aos trabalhadores:  

I - os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 

II - os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa; 

III - os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais 

os próprios trabalhadores forem submetidos; 

IV - os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 

d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.  

 

14.14.3 Abrangência 

 

As empresas subcontratadas a execução de obras de Demolição e/ou Construção, será exigida 

a seguinte documentação: 

 

 Cópia do Registro dos Empregados (CLT); 

 Atestado de Saúde Ocupacional dos Empregados (NR 7); 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR9); 

 Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR7); 

 Treinamento de Segurança dos Empregados para Trabalhos em Altura (NR 35); 

 Treinamento de Segurança dos Empregados para Trabalhos em Espaços Confinados 

(NR 33); 

 Treinamento de Segurança dos Empregados para Trabalhos em Instalações Elétricas 

(NR 10); 

 Treinamento de Segurança dos Empregados para Trabalhos com Máquinas e 

Equipamentos Motorizados (NR 11 e NR 12); 

 Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, providos de Certificados de 

Aprovação junto ao Ministério do Trabalho; 
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 Cópia de Registro de Entrega e Manutenção dos Equipamentos de Proteção 

Individual; 

 Treinamento de Segurança dos Empregados com relação ao Uso, Conservação, 

Guarda Higienização e Substituição dos EPI´s; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos (Caso seja de responsabilidade das 

empreiteiras a destinação dos resíduos gerados nas etapas de demolição e construção); 

 Programa de Gerenciamento dos Níveis de Ruído Emitidos (Caso sejam executados 

trabalhos no período noturno – compreendido entre ás 22:00 e ás 7:00 horas); 

 Acompanhamento Técnico da Segurança dos Trabalhadores, através de um 

profissional técnico em Segurança do Trabalho, durante todas as fases da obra. 

 

As fases de Demolição e Construção não serão fontes de emissões atmosféricas relevantes, 

portanto dispensam Planos de Controle para este tipo de emissão. 

 

14.15 Emissões Atmosféricas 

 

Devido o nível de complexidade das ações e da legislação igualitária envolvida pelo Tema, as 

recomendações abaixo listas serão aplicadas na integralidade para Terminal de Granel 

Líquidos, Pátio de Estacionamento & Triagem; tácito afirmar que todos os programas, 

recomendações e etc. estarão elaborados e implantados quando do recebimento da Licença 

Ambiental de Operação (LO) e homologados frente ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

 

14.15.1 Plano de Auto Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

 

A poluição é considerada, juridicamente, como a inclusão de qualquer fator ao ambiente que 

provoque alteração de suas qualidades naturais, impondo condições modificadas ao seu meio. 

 

A lei Federal nº 6.938/81 define poluição como “todas as alterações das propriedades físicas, 

químicas e biológicas que possam construir prejuízos á saúde, á segurança e ao bem estar das 

populações e ainda, que possam comprometer a biota”. 

 

A atual Legislação – Resolução CONAMA 003/90 e Resolução SEMA 054/06, não preveem 

o automonitoramento de emissões atmosféricas, para o tipo de empreendimento ora 

pretendido; sendo esperada atualização da Resolução SEMA 054/06 ainda este ano e; muito 

provavelmente esta atualização traga orientações quanto ao Auto Monitoramento. Hoje o que 

se propõe junto ao IAP é a seguinte metodologia. 

 

A finalidade do trabalho proposto é de avaliar a qualidade do ar no entorno do 

empreendimento tendo como objeto específico do trabalho quantificar os níveis de Vapor 

Orgânico Volátil (Etanol) expresso como VOC´s. 
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14.15.2 Plano de Trabalho 

 

Será elaborado o Plano de Auto Monitoramento de Emissão Atmosférica, com a distribuição 

dos pontos de amostragem no entorno do empreendimento, (malha de extensão) 

considerando-se a predominância dos ventos, a disposição das fontes potenciais de emissão 

dos poluentes e a extensão da área a ser avaliada. 

 

As amostras serão tomadas na altura de aproximadamente 2,5 metros do solo, sendo 

utilizados Amostradores do tipo FID. 

 

Os resultados serão expressos em ppp (partes por milhão) para o agente Etanol (Expresso) 

como vapor orgânico volátil – VOC e emµg/m
3
. 

 

O Laudo Técnico conclusivo deverá ser apresentado seguido de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA/PR. 

 

14.15.3 Cronograma de Trabalho 

 

Monitoramento 
Parâmetros - 

Agentes 
Número de Amostras Período de Amostragem 

Vapor Orgânico Volátil - Álcool VOC A serem definidas 

Uma campanha a cada 

antes de cada renovação 

de Licença Ambiental  
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15. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

Frente aos cenários elaborados, ou melhor as constatações aferidas para a Área Diretamente 

Afetada – ADA, a qual resguarda as operações que serão dispostas em favor do Complexo 

Logístico Intermodal, representa antropização bastante avançada, seja em termos ambientais 

quanto urbanísticos; tal constatação não retira e/ou minimiza a responsabilidade da CBL – 

Companhia Brasileira de Logística frente ao Tema, contudo reforça sob essa ótica que as 

áreas são absolutamente coerentes a acolhida da nova operação e/ou do cenário a qual se 

propõe, por conseguinte consolida enorme ganho de escala ao estímulo a economia local, 

como também corrobora com as diretrizes institucionais traçadas pelo Município de 

Paranaguá e Administração dos Portos, pois há sinergia à consecução integral de tais 

diretrizes, mantendo assim o equilíbrio à Região, a economia e ao Município de Paranaguá. 

 

Abaixo é apresentado as Medidas as quais mereceram categorização de âmbito 

Compensatório: 

 

15.1 Áreas Verdes 

 

A área do empreendimento está descaracterizada devido ao histórico da pressão antrópica 

existente no local, possuindo áreas com plantas infestantes e árvores exóticas, que 

consequentemente descaracterizam a avifauna local, ocorrendo apenas espécies tolerantes a 

urbanização. Essas áreas com plantas infestantes podem servi de área de recreação para os 

funcionários da empresa, usufruindo dos serviços ambientais fornecidos pelas árvores. 

 

15.1.1 Objetivo 

 

Recuperação da flora local de caráter paisagístico. 

 

15.1.2 Abrangência 

 

Árvores exóticas e plantas infestantes no terminal e pátio de estacionamento. 

 

15.1.3 Método 

 

Remoção das espécies infestantes e exóticas, e plantio de espécie nativas frutíferas como 

aroeira (Schinnus terebinthifolius), palmito (Euterpe edulis), pitanga (Eugenia uniflora), 

guanandi (Callophylum brasiliensi), bacupari (Garcinia gardeneriana) e espécies de potencial 

ornamental como ipê-amarelo (Handroanthus umbelatus), ipê-roxo (Handroanthus 

heptaphylus), jacatirão (Tibouchina pulchra e Tibouchina granulosa). 
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15.1.4 Equipe e Material 

 

Biólogo botânico e materiais a ser definido pelo profissional contratado. 

 

15.1.5 Resultado Esperado 

 

Melhoramento da qualidade ambiental local, como temperatura ambiente agradável nos dias 

quentes, atração da avifauna devido os frutos oriundos das plantas, possível aumento de 

epífitas nas árvores, no período da floração contribui para a beleza paisagística. 

 

15.2 Tráfego e Acessos Viários 

 

15.2.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV & Relatório de Impacto de 

Vizinhança – RIVI, no qual há um diagnóstico após o levantamento de informações na área. 

É importante informar que o referido Estudo e seu Relatório já estão em fase de análise e, por 

conseguinte aprovação frente ao Município de Paranaguá. 

 

15.2.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV & Relatório de Impacto de 

Vizinhança – RIVI, no qual há um diagnóstico após o levantamento de informações na área. 

É importante informar que o referido Estudo e seu Relatório já estão em fase de análise e, por 

conseguinte aprovação frente ao Município de Paranaguá. 

 

15.2.3 Duto Viário 

 

Todo o trecho na sua totalidade Ponto “A” - Terminal de Granel, Ponto “B” - Píer Publico e 

interseções (aparelhos urbanos e Empresas) serão devidamente isolados, protegidos e 

sinalizados. Finalmente serão observados todas exigências postadas no Regulamento Técnico 

nº 2/2011 - Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, 

Derivados e Gás Natural (RTDT). 

 

15.3 Solos 

 

15.3.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica. 

 

15.3.2 Pátio de Estacionamento 
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Não se aplica. 

 

15.3.3 Duto Viário 

 

Não se aplica. 

 

15.4 Águas Subterrâneas 

 

15.4.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica. 

 

15.4.2 Pátio de Estacionamento 

 

Não se aplica. 

 

15.4.3 Duto Viário 

 

Não se aplica. 

 

15.5 Sistemas de Drenagem 

 

15.5.1Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.5.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.5.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.6 Ruídos e Vibrações 

 

15.6.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 
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15.6.2 Pátio de Estacionamento 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.6.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.7 Fauna e Flora 

 

O conhecimento e o entendimento da dinâmica da biota local são de suma importância para 

que a sustentabilidade permaneça em harmonia com o desenvolvimento econômico local. 

Outro fator é a melhor caracterização da biota, devido os levantamentos terem sido realizados 

em um período curto do ano. 

 

15.7.1 Objetivo 

 

Conscientizar os moradores locais, pessoas que usam a natureza como fonte de subsistência 

sobre os problemas da exploração predatória dos recursos naturais e os efeitos da poluição na 

biota. Caracterização da fauna e flora. 

 

15.7.2 Abrangência 

 

Moradores locais e funcionários da empresa. 

 

15.7.3 Método 

 

Palestras e oficinas mostrando a importância da fauna e flora local, mostrando a importância 

da conservação, valorização da biodiversidade, problemas de áreas poluídas, etc. 

Levantamento da biota, através de coletas nas áreas afetadas do empreendimento. 

 

15.7.8. Equipe e Material 

 

Profissionais com experiência na área ambiental. Material a ser definido pelos profissionais.  

 

15.7.9 Resultado Esperado 

 

Conscientização da população sobre os bens que a natureza fornece a sociedade. 

Caracterização da área para entender a biota local no âmbito cientifico. 
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15.8 Recuperação Paisagística 

 

A área do empreendimento está descaracterizada devido ao histórico da pressão antrópica 

existente no local, possuindo áreas com plantas infestantes e árvores exóticas, que 

consequentemente descaracterizam a avifauna local, ocorrendo apenas espécies tolerantes a 

urbanização. Essas áreas com plantas infestantes podem servi de área de recreação para os 

funcionários da empresa, usufruindo dos serviços ambientais fornecidos pelas árvores. 

 

15.8.1 Objetivo 

 

Recuperação da flora local de caráter paisagístico. 

 

15.8.2 Abrangência 

 

Árvores exóticas e plantas infestantes no terminal e pátio de estacionamento. 

 

15.8.3 Método 

 

Remoção das espécies infestantes e exóticas, e plantio de espécie nativas frutíferas como 

aroeira (Schinnus terebinthifolius), palmito (Euterpe edulis), pitanga (Eugenia uniflora), 

guanandi (Callophylum brasiliensi), bacupari (Garcinia gardeneriana) e espécies de potencial 

ornamental como ipê-amarelo (Handroanthus umbelatus), ipê-roxo (Handroanthus 

heptaphylus), jacatirão (Tibouchina pulchra e Tibouchina granulosa). 

 

15.8.4 Equipe e Material 

 

Biólogo botânico e materiais a ser definido pelo profissional contratado. 

 

15.8.5 Resultado Esperado 

 

Melhoramento da qualidade ambiental local, como temperatura ambiente agradável nos dias 

quentes, atração da avifauna devido os frutos oriundos das plantas, possível aumento de 

epífitas nas árvores, no período da floração contribui para a beleza paisagística. 

 

15.9 Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho 

 

15.9.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 
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15.9.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.9.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.10 Riscos e Emergências 

 

15.10.1Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.10.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.10.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.11 Educação Ambiental 

 

15.12.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.12.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.12.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.13 Desapropriação, Relocação e Reassentamento da População 

 

15.13.1Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica. 
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15.13.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica. 

 

15.13.3 Duto Viário 

 

Não se aplica. 

 

15.14 Gestão da Obra 

 

15.14.1 Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica. 

 

15.14.2 Pátio de Estacionamento & Triagem 

 

Não se aplica. 

 

15.14.3 Duto Viário 

 

Não se aplica. 

 

15.15 Emissões Atmosféricas 

 

15.15.1Terminal de Granel Líquidos 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.15.2 Pátio de Estacionamento e Triagem 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 

 

15.15.3 Duto Viário 

 

Não se aplica, dependerá de Auto Gestão conforme sugerido nas Medidas Mitigadoras. 
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16. PLANOS E PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A seguir são indicados os Planos e Programas Ambientais, os quais deverão ser desenvolvidos 

com o intuito de controlar e monitorar os impactos ambientais gerados pela implantação do 

Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., 

quando do Rito de Licenciamento Ambiental: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 

e Licença de Operação (LO).  

 

Todos os procedimentos estão ancorados em um contexto maior, ou seja, alicerçado a um 

Plano de Gestão Ambiental (PGA), o qual terá amplitude ao Licenciamento Ambiental, obras 

e serviços, vias e logradouros públicos. 

 

Os programas apresentados a seguir agrupam as atividades geradoras dos principais impactos 

ambientais, nas etapas anteriormente descritas.  

 

16.1 Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial 

 

Durante a implantação do Terminal de Granel Líquidos, a águas superficiais e subterrâneas 

estarão fragilizadas a ação direta de contaminação e arraste de substâncias perigosas. Assim o 

Planejamento Ambiental a etapa em questão, terá a prerrogativa de indicar e/ou contrapor 

orientações e ações que garantam o acatamento licito a intervenção ora solicitada.  

 

Nota: Existe no Projeto Geral de Engenharia do Terminal de Granel Líquidos e do Pátio de 

Estacionamento e Triagem - em anexo, sistema de drenagem a qual suportam tratamento das 

águas superficiais e/ou águas residuais e, por conseguinte, descarte na rede pluvial.  

 

Programa de Trabalho 

 

- Elaboração de Mapa de localização para realização dos pontos de coleta / monitoramento 

(montante e a jusante) das águas residuárias – Rede de Águas Pluviais do Terminal de granel 

Líquidos e Pátio de Estacionamento e Triagem; 

 

- Duas coletas e análise das águas da Rede de Águas Pluviais, conforme determinação do 

CONAMA (substâncias orgânicas sintéticas):Águas Superficiais >ph, DBO, DQO, OD, Cor, 

Turbidez, Série de Sólidos (totais, suspensão total, dissolvidos totais, fixos em suspensão, 

voláteis em suspensão e sedimentáveis), Série de Nitrogênio (total, amoniacal, fósforo total, 

óleos e graxas, fenóis, coliformes fecais e totais) – fase anterior de implantação;  

 

- Elaboração de Relatório Técnico de Conformidade, visto os resultados alcançados nos 

laudos laboratoriais – fase anterior de implantação; 
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- Duas coletas e análise das águas da Rede de águas Pluviais, periodicidade semestral, 

conforme determinação do CONAMA (substâncias orgânicas sintéticas) – fase de 

implantação;  

 

- Elaboração de Relatório Técnico de Conformidade, periodicidade semestral, visto os 

resultados alcançados nos laudos laboratoriais – fase de implantação; 

 

- Apresentação do Projeto Executivo de Drenagem; e 

 

- Elaboração de Plano de Monitoramento, visando o controle temporal da qualidade da água a 

ser descartada.  

 

Etapa de Controle: no Licenciamento Prévio e de Instalação. 

 

16.2 Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea 

 

Durante a implantação do Terminal de Granel Líquidos, a águas superficiais e subterrâneas 

estarão fragilizadas a ação direta de contaminação e arraste de substâncias perigosas. Assim o 

Planejamento Ambiental a etapa em questão, terá a prerrogativa de indicar e/ou contrapor 

orientações e ações que garantam o acatamento licito a intervenção ora solicitada.  

 

Programa de Trabalho 

 

- Elaboração de Mapa Potenciométrico das áreas onde serão implantados o Terminal de 

Granel Líquidos e Pátio de Estacionamento e Triagem; 

 

- Elaboração da Malha de Sondagem da área, conforme a NBR nº 6484/80, compartilhado a 

estudo geológico e geotécnico; 

 

- Revalidação das Sondagens (SPT) realizadas, quando do Estudo de Viabilidade Ambiental 

apresentado;  

 

- Elaboração do Mapa de localização dos Poços de Monitoramento, conforme as informações 

auferidas no Mapa Potenciométrico; 

 

- Locação, implantação e amostragem dos Poços de Monitoramento, conforme as informações 

auferidas no Mapa Potenciométrico, conforme determina a NBR 13.895/97; 

 

- Coleta e análise da água dos Poços de Monitoramento, conforme determinação ANVISA 

(potabilidade) e CONAMA (substâncias orgânicas sintéticas) – com a expectativa seguintes 

parâmetros:Portaria ANVISA nº 518, >ph, DBO, DQO, OD, Cor, Turbidez, BTEX (benzeno, 

tolueno, xileno, etilbenzeno) e PAH (hidrocarbonetos aromátcospoliciclicos).   
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- Elaboração de Relatório Técnico de Conformidade, visto os resultados alcançados nos 

laudos laboratoriais;       

 

- Elaboração de Plano de Monitoramento, visando o controle temporal da qualidade da água a 

ser distribuída pelo Poço Artesiano, bem como das eventuais contaminações no Lençol 

Freático - Poços de Monitoramento.  

 

- Elaboração de Relatório Técnico de Conformidade, periodicidade semestral, visto os 

resultados alcançados nos laudos laboratoriais – fase de implantação; 

 

- Elaboração de Plano de Monitoramento, visando o controle temporal da qualidade da água a 

/ eventuais contaminações no Lençol Freático - Poços de Monitoramento.  

 

Etapa de Controle: no Licenciamento Prévio, Instalação e de Operação. 

 

16.3 Plano de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos 

 

Segundo as impressões colhidas durante o Estudo, ocorrerá um nível moderado de 

movimentação e retirada de terra, a qual será realocada internamente.  

 

O Programa de Trabalho permeará a execução sistemática de tarefas integradas pelas 

seguintes atividades técnicas, expostas em sequência lógica, quando do Rito Processual de 

Licenciamento Ambiental: 

 

- Levantamento Topográfico da área a ser construída, observando a demarcação da área de 

intervenção e altimetria com cotas de aterramento; 

 

- Elaboração e execução de Mapa de Drenagem da área; 

 

- Elaboração de Mapas, Plantas e seções (longitudinais e transversais) para determinação de 

diretrizes à movimentação de terra e aterramento na área; 

 

- Elaboração de ensaios de compactação do solo (CBR), bem como do material a ser 

importado para o aterramento; 

 

- Elaboração de Notas de serviço e quadro de quantidades, com o objetivo de determinar o 

volume de material a ser movimentado, adensado, importado e compactado; 

 

- Apresentação dos Diplomas legais referente à importação e utilização de materiais minerais 

– DNPM, caso necessário; 
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- Elaboração de Memorial Descritivo com especificações técnicas – Projeto de 

Terraplenagem, conforme orienta a NBR 09732/1987; 

 

- Elaboração da malha de sondagem da área, conforme estudo geológico e geotécnico e 

diretrizes da NBR 6484/80; 

 

- Elaboração e execução de sondagens a trado de acordo com a NBR 9603/86;  

 

- Sondagem a SPT de acordo com a NBR 6448/80; 

 

- Elaboração de Plano de Destinação Final do material removido (solo) – parte integrante do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC; 

 

- Elaboração de Rito Processual de Licenciamento Ambiental para solicitação de 

terraplenagem da área; 

 

- Elaboração de Plano de Monitoramento, visando o controle dos processos erosivos; e 

 

- Elaboração de Relatório Técnico, periodicidade mensal, visto o controle dos processos 

erosivos. 

 

Etapa de Controle: no Licenciamento de Instalação. 

 

16.4 Plano de Monitoramento de Ruídos e Vibrações 

 

Os altos níveis de ruído têm se transformado, nas últimas décadas, em uma das formas de 

poluição que mais tem preocupado a sociedade como um todo. Os valores registrados acusam 

níveis de desconforto tão altos que a poluição sonora urbana passou a ser considerada como a 

forma de poluição que atinge o maior número de pessoas. Assim, desde o congresso mundial 

sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o assunto passou a ser considerado como questão 

de saúde pública. Entretanto, a preocupação com os níveis de ruído ambiental já existia desde 

1981, pois, no Congresso Mundial de Acústica, na Austrália, as cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro passaram a ser consideradas as de maiores níveis de ruído do mundo. Nas cidades 

médias brasileiras, onde a qualidade de vida ainda é preservada, o ruído já tem apresentado 

níveis preocupantes, fazendo com que várias delas possuam leis que disciplinem a emissão de 

sons urbanos. A tutela jurídica do meio ambiente e da saúde humana é regulada pela 

Resolução da CONAMA nº. 01/90, que adotou os padrões estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – através NBR nº. 10.151/ 2000, que diz respeito à 

avaliação do ruído, nas áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.  

 

O Plano de Monitoramento compõe-se da avaliação preliminar dos níveis de ruído no entorno 

do empreendimento, a qual deverá ser executada antes do inicio das atividades industriais / 
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logísticas pretendidas, de modo que se obtenha o ruído de fundo, ou seja, sem a interferência 

das atividades pretendidas. 

 

Imediatamente após o início das atividades será realizada nova avaliação dos níveis de ruído 

nos mesmo pontos monitorados na avaliação preliminar e desta forma será possível o 

reconhecimento da interferência ou não das novas atividades industriais / logísticas. 

 

O monitoramento dos níveis de ruído  

 

Legislação Aplicada: 

 

- Resolução CONAMA 001/90; 

- Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 10.151 - Acústica – Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade; 

 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 dB(A) 35 dB(A) 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas 
50 dB(A) 45 dB(A) 

Área mista, predominantemente residencial 55 dB(A) 50 dB(A) 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 dB(A) 55 dB(A) 

Área mista, com vocação recreacional 65 dB(A) 55 dB(A) 

Área predominantemente industrial 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

 

Metodologia Aplicada 

 

- Visita ao local a ser avaliado; 

- Definição e localização dos pontos a serem amostrados; 

- Definição dos equipamentos a serem utilizados; 

- Análise das rotinas operacionais da empresa;  

- Definição dos intervalos fixados, de forma que melhor representassem as medições nos 

pontos avaliados. 

 

Os Parâmetros de Medição 

 

Os parâmetros aplicados para as medições dos níveis de pressão sonora equivalentes, serão 

em decibéis na escala “A”, resposta lenta (S) a 1,20m acima do nível do piso e a distância de 

pelo menos 02 metros do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, 

como muros paredes, etc. conforme preconiza a NBR 10151. 

 

Equipamentos Utilizados 
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Decibelímetro: 

- ANSI S 1.4 – Classe 2; 

- IEC 61672 – Classe 2; e 

- Medidor de Nível de Pressão Sonora / Decibilímetro devidamente Calibrado e Provido de  

Certificado de Calibração. 

 

Calibrador Acústico: 

 

IEC 60942 – Classe 2 devidamente Calibrado e Provido de Certificado de Calibração. 

Para Identificação e posicionamento dos pontos/locais de avaliação, deverá ser utilizado um 

Receptor de GPS, abaixo identificado e devidamente calibrado. 

 

Os equipamentos utilizados deverão atender às especificações constantes na norma ANSI S 

1.4 e ICE 61672, e ANSI S 1.4 e IEC 60942, com classificação do tipo classe 2 e ajustados 

para atender os parâmetros previamente determinados e devidamente calibrados. 

 

A Equipe Técnica Responsável pelo Plano de Monitoramento deverá ser composta por 

profissionais das áreas de Engenharia Ambiental e/ou de Segurança do Trabalho, com 

experiência mínima de 05 anos e proficiência comprovada através da apresentação de acervo 

técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/PR. 

 

Resultados Obtidos 

 

Caso se comprove a responsabilidade da CBL – Cia Brasileira de Logística S.A. no 

aumento dos níveis de ruído no entorno do empreendimento, e/ou níveis acima dos limites 

estabelecidos pela Legislação aplicada, serão propostas medidas de melhoria em função do 

que for verificado, seja controle nas fontes de emissão e/ou na trajetória do agente, na 

metodologia de trabalho, entre outros. 

 

É importante salientar que para o trabalho de demolição das edificações existentes no terreno 

e construção das novas edificações, é sugerido que o mesmo ocorra no período diurno 

compreendido entre as 07: 00 h e as 22:00 h, de modo a evitar o desconforto acústico na 

população circunvizinha no período noturno. 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Operação. 
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16.5 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

 

Não se aplica, pois a área está totalmente antropizada.  

 

16.6 Plano de Monitoramento da Fauna e Flora 

 

Monitoramento da fauna bentônica, ictiofauna, áreas de preservação permanentes 

(manguezais) e aves que vivem nas APP´s com intuito de acompanhar a dinâmica espaço-

temporal dos possíveis impactos do empreendimento em curto, médio e longo prazo. O 

monitoramento da fauna e flora visa a possível identificação de mudanças ambientais locais, 

sendo as espécies ocorrentes nessas áreas como bioindicadores da qualidade ambiental local. 

 

Através de métodos de coletas para cada grupo: fauna bentônica, ictiofauna, avifauna e flora. 

Os profissionais da área ambiental envolvidos no monitoramento, cada um da sua área, 

através de análises, apresentarão conclusões mais coerentes sobre uma possível mudança 

causada pelo empreendimento e uma solução adequada para o problema apresentado. 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Operação. 

 

16.7 Plano de Recuperação Paisagística 

 

Será elaborado Projeto de Paisagismo que contemple as áreas de convivência interna e externa 

do Terminal de Granel Líquidos e Pátio de Triagem, onde garantam equilíbrio a Equipe de 

Funcionários e a Comunidade; nesse sentido haverá a tentativa de conceber nichos urbanos 

com implantação indivíduos representativos a flora local.  Haverá possibilidade de cuidado e 

monitoramento a faixa de servidão ao Duto viário. 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Instalação e de Operação. 

 

16.8 Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho 

 

Os acidentes e as doenças, decorrentes do trabalho, apresentam fatores extremamente 

negativos, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores acidentados e/ou adoentados. 

Anualmente, estatísticas oficiais mostram os elevados custos e prejuízos humanos decorrentes 

desse tema. 

 

Os acidentes com trabalhadores, de um modo geral, revelam a enorme quantidade de pessoas 

mortas, ou incapacitadas para o trabalho, prematuramente. Os trabalhadores que sobrevivem a 

esses infortúnios são atingidos por outros danos, tais como: 

 

 Sofrimento físico e mental; 

 Necessidade de Cirurgias e remédios; 
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 Necessidade de Assistência Médica; 

 Necessidade de Benefícios Previdenciários; 

 Dependência de Terceiros (Para locomoção e acompanhamento); 

 Diminuição do Poder Aquisitivo; 

 Desemprego; e 

 Marginalização. 

 

O custo de um acidente é dado pela soma de duas parcelas: uma refere-se ao custo direto (ou 

custo segurado), a exemplo do recolhimento mensal feito a Previdência Social, para 

pagamento do seguro contra acidentes do trabalho, visando garantir uma das modalidades de 

benefícios estabelecidos na legislação previdenciária. A outra parcela refere-se ao custo 

indireto (custo não segurado). Estudos informam que a relação entre os custos segurados e os 

não segurados é de 1 para 4, ou seja, para cada real gasto com os custos segurados, são gastos 

mais 4 com os custos não segurados. 

 

Os custos não segurados impactam para a empresa na seguinte forma: 

 

 Salário dos quinze primeiros dias após o acidente; 

 Transporte e assistência médica de urgência; 

 Paralisação do setor, máquina e equipamentos; 

 Comoção coletiva ou do grupo de trabalho; 

 Interrupção da produção; 

 Prejuízos ao conceito e à imagem da empresa; 

 Destruição de máquina, veículo ou equipamento; 

 Embargo ou interdição fiscal; 

 Atrasos no cronograma de produção e entrega; 

 Aumento do prêmio de seguro; 

 Perícias trabalhistas, civil ou criminal; 

 Indenizações e honorários legais;e 

 Elevação de preços dos produtos e serviços. 

 

Desta forma os acidentes e doenças do trabalho prejudicam o desenvolvimento do País, 

provocando: 

 

 Redução na população economicamente ativa; 

 Aumento na taxação securitária; e 

 Aumento de impostos e taxas. 

 

Objetivo 

 

O objetivo principal do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de 

Trabalho é o de garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, durante toda sua vida 
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laboral, sendo ainda ferramenta imprescindível para atender a Legislação Brasileira nas 

esferas Previdenciária, Trabalhista, Penal e Cível.  

 

O Plano irá contemplar a Lei 6.514/77 – Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego – Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, composta atualmente por 36 

Normas Regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalhador, sendo que as cabíveis a 

CLT são: 

 

 NR 1 – Disposições Gerais; 

 NR 4 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho; 

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 NR 7 – Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

 NR 12 – Máquinas e Equipamentos; 

 NR 13 - Caldeiras e Vasos Sob Pressão; 

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres; 

 NR 16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 NR 17 – Ergonomia; 

 NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis Combustíveis; 

 NR 23 – Segurança e Proteção Contra Incêndios; 

 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 NR 25 – Resíduos Industriais; 

 NR 26 – Sinalização de Segurança; 

 NR 28 – Fiscalização e Penalidades; 

 NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados;e 

 NR 35 – Trabalho em Altura. 

 

Abrangência 

 

O Plano de Proteção ao Trabalhador irá abranger todos os trabalhadores da CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A., bem como os terceirizados (em atividade nas 

dependências da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.)e visitantes. 

 

Metodologia 

 

 Antecipação e Reconhecimento dos Riscos; 

 Identificação dos Riscos; 

 Determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 
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 Identificação da trajetória e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de 

trabalho; 

 Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; 

 Caracterização da atividade e do tipo de exposição; 

 Estudo dos possíveis danos àsaúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis 

em literatura técnica; 

 Descrição das medidas de controle já existentes; 

 Avaliação dos Riscos e da Exposição dos Trabalhadores; 

 Monitoramento da Exposição aos Riscos; 

 Estabelecimento de Metas e Prioridades de Controle;e 

 Treinamento dos Trabalhadores. 

 

Equipe e Materiais 

 

A Equipe Técnica destinada à execução do Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho, deverá ser composta por Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Técnicos em Segurança do Trabalho e Higienista Ocupacional, ambos com o devido registro 

no respectivo conselho de Classe e com experiência mínima de 05anos na área. 

 

Os instrumentos e materiais necessários para avaliações qualitativas e quantitativas, dos 

agentes ambientais de risco (Físico/Químicos/Biológicos/Ergonômicos e Mecânicos), deverão 

atender as especificações mínimas constantes nas Normas de Higiene Ocupacional (NHOs), 

respectivas a cada agente. Os mesmos deverão estar devidamente calibrados, possuindo 

certificados de calibração rastreáveis pela rede RBC (Rede Brasileira de Calibração). 

 

O laboratório utilizado para análises quantitativas de agentes químicos deverá possuir o 

certificado para serviços de Higiene Ocupacional pela AIHA - AMERICAN INDUSTRIAL 

ASSOCIATION, atendendo aos requisitos da ISO 17.025 - Requisitos Gerais para a 

Competência de Laboratórios de Ensaio e de Calibração. 

 

O Monitoramento Quantitativo do Agente Físico – Ruído deverá ser realizado considerando-

se os critérios de Higiene Ocupacional em vigência no País, através da NH 01 – Fundacentro 

e Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. O agente físico ruído 

será monitorado considerando-se os parâmetros da NHO 01 da FUNDACENTRO (IN 45 de 

Agosto de 2010 da Previdência Social – fator duplicativo de 5). 

 

O monitoramento quantitativo de agentes Químicos deverá ocorrer conforme os métodos de 

análise disponíveis pela NIOSH, OSHA ou 3M, específicos para cada agente. Os resultados 

deverão ser comparados aos limites de tolerância estabelecidos pelas Normas 

Regulamentadoras - NR 15 (Atividades e Operações Insalubres) e NR 09 (Consideração dos 

Níveis de Ação), bem como American Conference of Governmental Industrial Hygienists – 

ACGIH (Edição 2012) para fins de Higiene Ocupacional. 
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Cronograma 

 

AÇÃO Período Responsável 

Antecipação e Reconhecimento dos Riscos 

Incluí a análise da aplicabilidade de cada uma das 36 

Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho nas atividades da CBL. 

Após conclusão da obra.  

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 

 

Definição dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) Necessários ao exercício das atividades 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 

 

Elaboração do Programa Médico de Saúde Ocupacional. 

Imediatamente anterior ao 

inicio das atividades 

operacionais 

 

Execução de Exames Médicos Pré Admissionais 
Antes da contratação do 

trabalho 
 

Fornecimento dos EPIs Necessários 
Imediatamente após a 

contratação do trabalhador 

 Treinamento dos Trabalhadores em relação ao EPIs 

fornecidos, Prevenção e Combate a Princípios de 

Incêndios. 

 

Treinamento dos Trabalhadores com relação à segurança e 

saúde ocupacional. 

Antes do inicio das 

atividades laborais 
 

Formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

– CIPA. 

Início após a contratação do 

vigésimo trabalhador.  

Treinamento da CIPA (20 horas). Após a posse da CIPA. 

Formação da Brigada de Emergências. 

Conforme definição do novo 

Código de Defesa contra 

Incêndio e Panico do Corpo 

de Bombeiros Militar do 

Estado do PR. 

 

Treinamento da Brigada de Emergências. 

Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade. 
Imediatamente após o início 

das atividades. 

Elaboração do Laudo Técnico de Periculosidade. 
Imediatamente anterior ao 

início das atividades. 
 

Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho – SIPAT. 

A ser realizada durante a 

gestão da CIPA. 
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AÇÃO Período Responsável 

Elaboração de Ordens de Serviço. 
Imediatamente após o inicio 

das Atividades. 
 

Inventário do Maquinário para Adequação dos Itens de 

Segurança conforme NR 12. 

Realizar antes de iniciar as 

atividades, imediatamente 

após a instalação. 

 
Treinamento de Segurança para Trabalhos em Altura. 

Imediatamente após a 

contratação de trabalhadores 

para serviços em altura. 

Elaboração de Procedimento de Segurança na Contratação 

deMão de Obra e Serviços Terceirizados. 
 

Elaboração de Informativo de Procedimentos de 

Segurança para visitantes. 
 

 

O ciclo de serviços deste cronograma será atualizado anualmente ou sempre que houver 

mudanças nas atividades, no lay - out dos ambientes de trabalho e nos produtos manipulados. 

 

Responsabilidades 

 

Usualmente a denominada responsabilidade solidária, desmistifica a ideia de que a 

responsabilidade única de segurança dentro de uma empresa deve ficar a critério dos 

profissionais do SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho). Com 

esta nova visão, que muitas empresas já vêm adotando, todos dentro do processo produtivo 

são responsáveis no mesmo nível de importância, principalmente os gerentes e supervisores. 

O Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho é um documento 

de ação contínua, um programa de gerenciamento. Em resumo, se houver um excelente Plano, 

sem que as medidas não sejam implementadas pela empresa e avaliadas pelo responsável de 

segurança, o Plano, na verdade, não existirá. 

 

Responsabilidades do Empregador ou Preposto da Empresa: 

 

 Providenciar direção política de planejamento; 

 Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do Plano como atividade 

permanente na empresa; 

 Informar aos trabalhadores, de maneira eficiente, sobre os riscos ambientais em seus 

locais de trabalho e sobre as formas adequadas de se prevenir de tais riscos; 

 Garantir aos trabalhadores a interrupção imediata de suas atividades, com a 

comunicação do fato ao superior hierárquico, em caso de situação de risco grave e iminente 

ou de agravos à saúde por agentes ambientais; 
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 Executar ações integradas com outros empregadores, caso realizem simultaneamente 

atividades num mesmo local, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos 

ambientais; 

 Incentivar a participação dos trabalhadores que podem contribuir na implantação e 

implementação do Plano, e no desenvolvimento de suas ações; 

 Delegar responsabilidades e auditorias; 

 Alocar recursos financeiros necessários á execução dos projetos desenvolvidos; 

 Proporcionar suporte ativo ao programa, em particular, serviços especializados 

externos quando necessário;e 

 Supervisionar a execução do cronograma de ações do Plano. 

 

Responsabilidades dos Empregados: 

 

 Relatar fatores ou situações que considerar de risco ao seu supervisor ou gerente; 

 Relatar acidentes ocorridos, ao seu supervisor ou gerente; 

 Seguir todas as regras e procedimentos da empresa; 

 Usar máquinas, equipamentos e materiais, somente se autorizado; 

 Seguir os procedimentos de sua tarefa, conforme treinamento recebido; 

 Cooperar com a CIPA na execução de suas tarefas;e 

 Utilizar equipamento de proteção individual quando necessário. 

 

Responsabilidades do Administrativo: 

 

 Manter toda a documentação relativa à manutenção e registro de todos os documentos 

que possam criar evidências da prevenção da saúde e segurança dos funcionários; 

 Assegurar que todos os funcionários recebam treinamento adequado para as funções 

que desempenham; 

 Manter os recursos financeiros disponíveis para a execução das atividades do Plano;e 

 Providenciar a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição de materiais 

necessários, em particular equipamentos de segurança individuais recomendados pelos setores 

ou coordenador deste programa. 

 

Responsabilidades do Setor de Segurança do Trabalho da Empresa:  

 

 Indicar um responsável pela e implementação do Plano; 

 Executar, coordenar e monitorar as etapas do Plano; 

 Programar e aplicar treinamentos com o objetivo de instruir os trabalhadores expostos; 

 Propor soluções para eliminar e ou reduzir a exposição;e 

 Manter arquivado por 20 anos laudos das avaliações ambientais realizadas. 
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Responsabilidades da Medicina do Trabalho da Empresa: 

 

 Informar ao setor de Segurança do Trabalho as alterações biológicas ocorridas com os 

trabalhadores; 

 Contribuir com informações técnicas sobre os riscos à saúde que podem ser causadas 

por exposições aos agentes de risco;e 

 Desenvolver o PCMSO integrado com o PPRA. 

 

Responsabilidades dos Setores Gerais: 

 

 Supervisionar os funcionários para assegurar que os procedimentos corretos de 

trabalho estão sendo observados; 

 Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito funcionamento; 

 Garantir a ordem e limpeza de seu setor de trabalho; 

 Comunicar informar sobre os resultados da avaliação ambiental de seu local de 

trabalho e procedimentos de controle; 

 Consultar com os funcionários sobre questões de segurança e saúde, e orientá-los 

quando necessário; 

 Manter a direção da empresa informada das questões de segurança e saúde do seu 

setor;e 

 Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de 

medidas preventivas. 

 

Equipe Técnica Responsável 

 

A Equipe Técnica responsável deverá ser composta por profissionais das áreas de Saúde 

Ocupacional, Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional. 

 

Etapa de Controle:Licenciamento de Operação 
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16.9 Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergência do Terminal (PAE) 

 

 

Impactos Relacionados 

 

Um acidente envolve a liberação ou possibilidade de liberação de uma substância perigosa 

que represente um perigo/risco iminente à saúde, bem estar público ou ao meio ambiente. O 

acidente poderá ser uma emergência demandando ações imediatas ou ainda uma operação de 

rescaldo de longa duração. Independentemente da causa que originou o acidente, cada 

ocorrência apresenta seus problemas específicos e pode colocar em risco não só a equipe de 

emergência, os colaboradores e o empreendimento onde se originou como a população 

circunvizinha, seus bens e materiais, o solo, o ar e as águas.  

 

Objetivos 

 

Proteger os trabalhadores, a propriedade da empresa, a população circunvizinha, seus bens e 

materiais e o meio ambiente, contra: incêndios, explosões, derramamento químico, liberação 

acidental de substâncias tóxicas ou outras ações destrutivas que podem surgir como resultado 

de nossas próprias operações, operações adjacentes, casos fortuitos, distúrbios civis e ações 

hostis.  

 

Abrangência 

 

O Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergências deverá abranger os trabalhadores, as 

instalações industriais e a população circunvizinha, devendo articular-se com os Programas 

das instalações industriais mais próximas à propriedade, de modo que as ações possam ser 

mútuas, conforme a característica do risco e da emergência. 

 

Metodologia 
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Os acidentes industriais ocorridos nos últimos anos contribuíram de forma significativa para 

despertar a atenção das autoridades governamentais, da indústria e da sociedade como um 

todo, no sentido de buscar mecanismos para a prevenção desses episódios que comprometem 

a segurança das pessoas e a qualidade do meio ambiente. 

 

Assim, as técnicas e métodos já amplamente utilizados nas indústrias bélica, aeronáutica e 

nuclear passaram a ser adaptados para a realização de estudos de análise e avaliação dos 

riscos associados a outras atividades industriais, em especial nas áreas de petróleo, química e 

petroquímica. No Brasil, a preocupação com os acidentes de grande porte ganhou ênfase em 

1984, após o rompimento de um duto de gasolina seguido de incêndio em Cubatão/SP, 

causando cerca de 500 vítimas, das quais 93 fatais. 

 

Com a publicação da Resolução nº 1, de 23/01/1986, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que instituiu a necessidade de realização do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, os estudos de análise de riscos 

passaram a ser incorporados nesse processo, para determinados tipos de empreendimentos, de 

forma que, além dos aspectos relacionados com a poluição crônica, também a prevenção de 

acidentes maiores fosse contemplada no processo de licenciamento. 

 

A Portaria SIT 308 de 29 de fevereiro de 2012 – Norma Regulamentadora NR 20 – Segurança 

e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, irá contribuir significativamente na 

elaboração e implantação deste documento. 

 

O caráter preventivo é ferramenta que possibilita o diagnóstico, a avaliação e a redução do 

risco imposto ao meio ambiente e ao homem, por meio de medidas de mitigação e de 

gerenciamento. 

 

 

Metodologia 

 

Classificação da Instalação - (NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis); 

 

Análise dos Projetos Arquitetônicos (que devem considerar os aspectos de segurança, saúde e 

meio ambiente) previstos nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas 

normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como nas demais 

regulamentações pertinentes em vigor. 
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O Projeto das Instalações deverá contar, no mínimo,em língua portuguesa: 

 

 A descrição das instalações e seus respectivos processos através de manual de 

operações; 

 Planta geral de locação das Instalações; 

 Características e informações de segurança, saúde e meio ambiente, relativas aos 

inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de 

produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e produtos acabados; 

 Fluxograma do Processo; 

 Especificações Técnicas dos Equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos 

de segurança e saúde no trabalho, estabelecidos pela análise de riscos; 

 Plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; 

 Identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito das especificações para 

equipamentos e instalações elétricas; 

 Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de risco do projeto; 

 No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre instalações, 

edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, vias de 

circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação às áreas circunvizinhas e 

vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais; 

 O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper 

e ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamento, incêndio ou 

explosão;e 

 Todo o sistema pressurizado deve possuir dispositivos de segurança definidos em 

normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, em normas internacionais; 

 

No projeto de transferência, enchimentos de recipientes ou de tanques devem ser definidas 

medidas preventivas de segurança para:  

 

 Eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis;e 

 Controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. 

 

No projeto de transferência de inflamáveis e líquidos combustíveis deve-se implementar 

medidas de controle operacional e/ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante 

a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para a eliminação ou 

minimização dessas emissões. 

 

A construção e montagem das instalações devem observar as especificações previstas no 

projeto e as inspeções e os testes realizados nestas fases deverão estar documentados. 

 

Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, 

equipamentos de comunicação, ferramentas e similares, utilizados em áreas classificadas, 
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assim como os equipamentos de controle de descargas atmosféricas, devem estar em 

conformidade com a Norma Regulamentadora NR 10. 

 

O projeto arquitetônico deve contemplar medidas específicas para controle da geração, 

acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas 

inflamáveis. 

 

Os equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas, nas áreas sujeitas àexistência 

de atmosferas inflamáveis, devem ser precedidos de permissão de trabalho. 

 

Deve haver sinalização para a proibição do uso de fontes de ignição nas áreas sujeitas a 

existência de atmosferas inflamáveis. 

 

Os veículos que circulem nas áreas sujeitas a existência de atmosferas inflamáveis devem 

possuir características apropriadas ao local e devem ser mantidos em perfeito estado de 

conservação. 

 

Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é uma fonte de 

ignição de difícil percepção. Trata-se, na realidade, do acúmulo de cargas eletrostáticas que, 

por exemplo, um caminhão-tanque adquire durante o transporte. Portanto, sempre que 

produtos inflamáveis estão envolvidos, deve-se realizar o aterramento. 

 

Os tanques, vasos e tubulações que armazenem e transportem inflamáveis líquidos e 

combustíveis devem ser identificados e sinalizados, conforme a Norma Regulamentadora NR 

26. 

 

Nas operações de soldagem e corte a quente com utilização de gases inflamáveis, as 

mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e 

chegada do maçarico. 

 

A empresa deverá elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados 

procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em 

conformidade com as especificações do projeto das instalações e com as recomendações das 

análises de riscos, contidas em instruções claras para o desenvolvimento das seguintes fases: 

 

 Pré Operação; 

 Operação Normal; 

 Operação Temporária; 

 Operação de Emergência; 

 Parada Normal; 

 Parada de Emergência;e 

 Operação de Pós Emergência. 
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Deverá haver um plano de evacuação do local de trabalho para que as pessoas abandonem a 

área ordenadamente, sem pânico, de forma rápida e segura através de rotas pré-determinadas e 

coordenação adequada. As situações de emergência podem ser: incêndio, explosão, ambiental, 

liberação acidental de substâncias tóxicas ou outras ações destrutivas de grandes proporções 

que possam surgir como resultado da própria operação da planta, operações adjacentes, casos 

fortuitos, distúrbios civis ou ações hostis.  

 

O Plano de Evacuação consiste de quatro fases: 

 

 Comunicação e preparação de evacuação; 

 Evacuação via rotas de escape; 

 Agrupamento no(s) ponto(s) de encontro; 

 Retorno ao trabalho ou dispensa.  

 Os procedimentos deverão ser revisados nas seguintes situações: 

 Recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças; 

 Recomendações decorrentes de análise de riscos; 

 Modificação ou ampliação das instalações; 

 Recomendações decorrentes das análises de acidentes e ou incidentes nos trabalhos; 

 Solicitação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA ou Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. 

 

Materiais e Equipe 

 

O programa deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar, com conhecimento na 

aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de trabalhadores com 

experiência na instalação, ou em parte desta, que é o objetivo do programa. 

 

A equipe deverá capacitar trabalhadores a cargo e custo da empresa durante o expediente 

normal da empresa. Os instrutores da capacitação dos trabalhadores deverão ter proficiência 

nos assuntos e um responsável técnico. 

 

Curso de Integração 

Carga Horária de 4 horas. 

 

Conteúdo: 

 

1.  Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de Ignição e seu controle; 

4. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis. 
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Curso Básico 

Carga horária de 8 horas. 

 

Conteúdo: 

 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 

4. Proteção contra incêndio com inflamáveis; 

5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis;e 

6. Conhecimento e utilização dos sistemas de segurança contra incêndios com inflamáveis. 

 

Curso Intermediário 

Carga horária de 16 horas. 

 

Conteúdo: 

 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 

4. Proteção contra incêndio com inflamáveis; 

5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; 

6. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20; 

7. Análise Preliminar de Riscos e Perigos: Conceitos e exercícios práticos; 

8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis;e 

9. Conteúdo Programático Prático – Conhecimento e utilização dos sistemas de segurança 

contra incêndios com inflamáveis. 

 

Curso Avançado 

Carga horária de 32 horas. 

 

Conteúdo: 

1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos; 

2. Controle coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; 

3. Fontes de ignição e seu controle; 

4. Proteção contra incêndios com inflamáveis; 

5. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis; 

6. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20; 

7. Metodologias de Análises de Risco; 

8. Permissão para trabalhos com inflamáveis; 

9. Acidentes com Inflamáveis: Análise de causas e medidas preventivas; 

10. Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis; 
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11. Noções Básicas de segurança de processo da instalação; 

12. Noções básicas de gestão de mudanças;e 

13. Conteúdo programático prático e conhecimento e utilização dos sistemas de segurança 

contra incêndio com inflamáveis. 

 

Curso Específico 

Carga horária de 16 horas. 

 

Conteúdo: 

1. Estudo da Norma Regulamentadora NR 20; 

2. Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos; 

3. Permissão para Trabalho com inflamáveis; 

4. Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas;e 

5. Planejamento de resposta a emergências com inflamáveis. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e não adentrem na área ou local de 

armazenamento, transferência, manuseio e manipulação do Álcool, deverão receber 

treinamento sobre os perigos, riscos e sobre o procedimento para situações de emergência; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool, mas não mantenham contato direto com o 

processo ou processamento, devem receber curso de integração; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcoole mantenham contato direto com o processo 

ou processamento, realizando atividades específicas pontuais de curta duração, devem realizar 

curso básico sobre segurança nas instalações. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool e mantenham contato direto com o processo 

ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção, devem realizar o curso 

intermediário; 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool e mantenham contato direto com o processo 

ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências, receberão 

o curso avançado II. 

 

Os trabalhadores que laborem nas instalações e adentrem na área ou local de armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação do Álcool e mantém contato direto com o processo ou 

processamento deverão receber curso Específico. 
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Deve ser realizado curso de atualização para os trabalhadores envolvidos no processo ou 

processamento, onde: 

 

 Ocorrer modificação significativa; 

 Ocorrer morte de um trabalhador; 

 Ocorrerem ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de 2 ou 3 graus, 

que  implicarem na necessidade de internação hospitalar; e 

 O histórico de acidentes e ou incidentes assim o exigir. 

 

Trabalhadores voluntários em quantidade a ser determinada pelo número de trabalhadores a 

serem contratados (no mínimo 10% da população de trabalhadores) ou ainda conforme o novo 

código de Defesa contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiro Civil do Estado do Paraná 

fará a composição da BRIGADA DE EMERGÊNCIAS. 

 

Estes trabalhadores voluntários tidos como “Brigadistas” serão treinados e habilitados para a 

prevenção e o combate a incêndios e emergências. O conteúdo programático do treinamento 

estará baseado no que recomenda o novo código de Defesa contra Incêndio e Pânico do Corpo 

de Bombeiro Civil do Estado do Paraná. 

 

Os trabalhadores voluntários deverão passar por exames médicos específicos que lhe 

garantam aptidão física e mental para as atividades a que se propõem, bem como receberão 

um kit de Equipamentos Individuais de Proteção para que possam desempenhar suas 

atividades com segurança. 

 

A Equipe de Brigadistas deverá ainda contar com o apoio da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho – CIPA, dos demais trabalhadores treinados e das autoridades 

públicas. 

 

A empresa manterá ainda Caixa de Primeiros Socorros com materiais suficientes para o 

atendimento a vitimas de acidentes e pessoal treinado para utilizá-la. 

 

Deverá manter convênio com empresa de prestação de serviços de Emergência (Atendimento, 

Resgate e Transporte) devendo manter também lista com endereço, telefone e contato dos 

hospitais mais próximos da unidade para o atendimento emergência das vitimas de acidentes. 

A empresa manterá materiais e equipamentos extintores de incêndio conforme previsto no 

projeto de Prevenção contra Incêndios devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros da 

Cidade de Paranaguá – PR. 
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Ações de Monitoramento e Controle 

 

As ações de monitoramento e controle estarão baseadas na Manutenção e Inspeção Periódica 

das Instalações, na Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho, na Análise 

Periódica dos Riscos e na Capacitação dos Trabalhadores. 

 

Deverá existir um Plano de Manutenção e Inspeção das Instalações abrangendo, no mínimo: 

 

 Máquinas, equipamentos, tubulações e acessórios, instrumentos; 

 Tipos de intervenção; 

 Procedimentos de inspeção e manutenção; 

 Cronograma Anual; 

 Identificação dos Responsáveis; 

 Especialidade e Capacitação do pessoal de Inspeção e Manutenção; 

 Procedimentos Específicos de Segurança e Saúde;e 

 Sistemas e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. 

 

O Plano deverá ser periodicamente revisado e atualizado, considerando o previsto nas normas 

regulamentadoras, nas normas técnicas nacionais e na ausência ou omissão destas, nas normas 

internacionais, nos manuais de inspeção, bem como nos manuais fornecidos pelos fabricantes. 

 Todos os manuais devem ser fornecidos em língua portuguesa. 

 

A periodicidade das inspeções e das intervenções de manutenção deverá considerar: 

 

 O previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e na ausência 

ou omissão destas em normas internacionais; 

 As recomendações do fabricante, em especial dos itens críticos á segurança e saúde do 

trabalhador; 

 As recomendações dos relatórios de inspeção de segurança e de análise de acidentes e 

incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT; 

 As recomendações decorrentes das análises de riscos; 

 A existência de condições ambientais agressivas. 

 

O plano de inspeções e manutenções e suas respectivas atividades deverão ser documentados 

em formulário próprio ou sistema informatizado. As atividades de inspeção e manutenção 

deverão ser realizadas por trabalhadores capacitados e com apropriada supervisão. 

 

As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções deverão ser registradas e 

implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução. 

 

A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada.  
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Dever ser elaborada Permissão de Trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos 

equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos: 

 

 Que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso; 

 Em espaços confinados, conforme NR 33; 

 Envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio – etiquetagem; 

 Em locais elevados com risco de queda; 

 Com equipamentos elétricos, conforme NR 10;e 

 Cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem. 

 

As atividades rotineiras de inspeção e manutenção devem ser precedidas de instrução de 

trabalho.Deverá haver planejamento para paradas de manutenção ou uma instalação, que 

incorpore os aspectos de segurança e saúde no trabalho. 

 

A capacitação dos trabalhadores deverá ocorrer no mínimo: 

 

 Curso Básico: a cada 3 anos com carga horária mínima de 4 horas; 

 Curso Intermediário: a cada 2 anos com carga horária mínima de 4 horas; 

 Curso Avançado: a cada ano com carga horária mínima de 4 horas;e 

 Treinamento da Brigada de Emergência: a cada ano com carga horária mínima de 8 

horas. 

 

Deverá haver um Plano de Resposta às Emergências da Instalação, contemplando no mínimo: 

 

 Nome e função do responsável técnico pela elaboração e revisão do plano; 

 Nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do 

plano; 

 Designação dos integrantes da equipe de emergência, responsável pela execução de 

cada ação e seus respectivos substitutos; 

 Estabelecimento dos possíveis cenários de emergência, com base nas análises de 

riscos; 

 Descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado; 

 Descrição dos meios de comunicação; 

 Procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado; 

 Procedimento para comunicação e acionamento das autoridades públicas e 

desencadeamento de ajuda mútua (caso exista); 

 Procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como 

proceder em situações de emergência;e 

 Cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados. 

 

Nos casos em que os resultados das análises de riscos indiquem a possibilidade de ocorrência 

de um acidente, cujas consequências ultrapassem os limites da instalação, o plano deve 
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incorporar ações que visem à proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo 

mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das 

autoridades públicas. 

 

O plano de resposta à emergências deve ser reavaliado após a realização de exercícios 

simulados ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, detectar 

possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários. 

 

Os integrantes das equipes de resposta a emergências devem ser submetidos a exames 

médicos específicos para a função que irão desempenhar, conforme estabelece a Norma 

Regulamentadora NR 7 – incluindo fatores de riscos psicossociais, com a emissão do 

respectivo atestado de saúde ocupacional. 

 

Toda a ocorrência de vazamentos, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos 

combustíveis que tenha consequência qualquer das possibilidades a seguir, deve ser 

comunicada ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao Sindicato da 

Categoria Profissional Predominante. 

 

 Morte de Trabalhador;  

 Ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de 2 ou 3 graus, que 

impliquem em necessidade de internação hospitalar; e 

 Acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requerido medidas de 

intervenção e controle. (A comunicação deverá ocorrer até o segundo dia útil após a 

ocorrência). 

 

Contratante e Contratadas: 

 

A contratante e as contratadas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das normas 

de segurança e saúde ocupacional, portanto será de responsabilidade da contratante assegurar 

que os requisitos de segurança e saúde adotados para os empregados das contratadas 

sejamequivalentes aos aplicados aos seus próprios empregados; 

 

Deve ainda avaliar o desempenho em segurança e saúde no trabalho nos serviços contratados 

e informar às contratadas e a seus empregados os riscos existentes no ambiente de trabalho e 

as respectivas medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas. 

 

A empresa deverá manter ainda um Prontuário da Instalação, contendo a seguinte 

documentação: 

 

 Projeto da Instalação; 

 Procedimentos Operacionais; 

 Plano de Inspeção e Manutenção; 
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 Análise de Riscos; 

 Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e 

identificação das fontes de emissão fugitivas; 

 Certificados de capacitação dos trabalhadores;e 

 Plano de Resposta a Emergências. 

 

Este prontuário das instalações pode estar em módulos separados, ou não, e disponível às 

autoridades competentes bem como para consulta aos trabalhadores e seus representantes. 

 

Fica assegurado aos trabalhadores com base na sua capacitação e experiência, interromper 

suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos 

graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando 

imediatamente o fato para seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. 

 

Substâncias Químicas 

 

Incidentes envolvendo produtos químicos requerem sempre cuidados e medidas específicas a 

serem desencadeadas para o controle das diferentes situações que podem ocorrer, razão pela 

qual a intervenção de pessoas devidamente capacitadas e equipadas é fundamental para o 

sucesso destas operações. 

 

Um fator de extrema importância para um atendimento emergencial adequado é o 

conhecimento dos perigos intrínsecos às substâncias químicas. As principais classes de riscos 

são: 

 

 Substâncias explosivas;  

 Gases (inflamáveis, não inflamáveis ou tóxicos);  

 Líquidos inflamáveis;  

 Sólidos inflamáveis ou reativos;  

 Oxidantes e peróxidos orgânicos;  

 Substâncias tóxicas; e 

 Substâncias corrosivas. 

 

Líquidos Inflamáveis 

 

Esta categoria engloba, por definição, líquidos, mistura de líquidos ou líquidos contendo 

sólidos em solução ou em suspensão, que produzem vapores inflamáveis a temperaturas de 

até 60,5º C em teste de vaso fechado. Via de regra, as substâncias inflamáveis são de origem 

orgânica, como por exemplo, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e cetonas, entre outros. 

 

Para uma resposta mais segura às ocorrências envolvendo líquidos inflamáveis faz-se 

necessário o pleno conhecimento de algumas propriedades físicas e químicas dos mesmos, 
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antes da adoção de quaisquer ações. Essas propriedades, assim como suas respectivas 

aplicações, estão descritas a seguir. 

 

Ponto de Fulgor: É a menor temperatura na qual uma substância libera vapores em 

quantidades suficientes para que a mistura de vapor e ar logo acima de sua superfície 

propague uma chama, a partir do contato com uma fonte de ignição. 

 

Considerando a temperatura ambiente numa região de 25º C e ocorrendo um vazamento de 

um produto com ponto de fulgor de 15º C, significa que o produto nessas condições está 

liberando vapores inflamáveis, bastando apenas uma fonte de ignição para que haja a 

ocorrência de um incêndio ou de uma explosão. Por outro lado, se o ponto de fulgor do 

produto for de 30º C, significa que este não estará liberando vapores inflamáveis. 

 

Limites de Inflamabilidade 

 

Para um gás ou vapor inflamável queimar é necessário que exista, além da fonte de ignição, 

uma mistura chamada "ideal" entre o ar atmosférico (oxigênio) e o gás combustível. A 

quantidade de oxigênio no ar é praticamente constante, em torno de 21 % em volume. 

 

Já a quantidade de gás combustível necessário para a queima, varia para cada produto e está 

dimensionada através de duas constantes: o Limite Inferior de Inflamabilidade (ou 

explosividade) (LII) e o Limite Superior de Inflamabilidade (LSI). 

 

O LII é a mínima concentração de gás que, misturada ao ar atmosférico, é capaz de provocar a 

combustão do produto, a partir do contato com uma fonte de ignição. Concentrações de gás 

abaixo do LII não são combustíveis, pois, nesta condição, tem-se excesso de oxigênio e 

pequena quantidade do produto para a queima. Esta condição é chamada de "mistura pobre". 

Já o LSI é a máxima concentração de gás que misturada ao ar atmosférico é capaz de provocar 

a combustão do produto, a partir de uma fonte de ignição. Concentrações de gás acima do LSI 

não são combustíveis, pois, nesta condição, tem-se excesso de produto e pequena quantidade 

de oxigênio para que a combustão ocorra, é a chamada "mistura rica". 

 

Pode-se então concluir que os gases ou vapores combustíveis só queimam quando sua 

percentagem em volume estiver entre os limites (inferior e superior) de inflamabilidade, que é 

a "mistura ideal" para a combustão. 
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Esquematizando: 

 

Limites de Inflamabilidade de gases ou vapores combustíveis 

0% LII LSI 100% 

Concentração 

(% em Volume) 

Mistura Pobre 

Não ocorre 

combustão 

Mistura Ideal 

Pode ocorrer 

combustão 

Mistura Rica 

Não acorre 

combustão 

 

Conforme já mencionado, os valores de LII e LSI variam de produto para produto, alguns 

exemplos podem ser observados abaixo: 

 

Exemplos de LII e LSI para alguns produtos 

Produto LII (% em volume) LSI (% em volume) 

Acetileno 2,5 80,0 

Benzeno 1,3 7,9 

Etanol 3,3 19,0 

 

Existem equipamentos capazes de medir a porcentagem em volume no ar de um gás ou vapor 

combustível. Estes instrumentos são conhecidos como "explosímetros".  

 

 

  

 

   

Monitoramento com explosímetro em carreta-tanque Medição de explosividade e 

concentração de vapores orgânicos em vazamento de nafta. Além do ponto de fulgor e do 

limite de inflamabilidade, outro fator relevante a ser considerado é a presença de possíveis 

fontes de ignição. 

 

Nas situações emergenciais estão presentes, na maioria das vezes, diversos tipos de fontes que 

podem ocasionar a ignição de substâncias inflamáveis. Entre elas merecem destaque: chamas 

vivas, superfícies quentes, automóveis, cigarros, faíscas por atrito e eletricidade estática. 

 

Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é uma fonte de 

ignição de difícil percepção. Trata-se na realidade do acúmulo de cargas eletrostáticas que, 

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/aspectos/aspectos_logistica_equipamentos.asp
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por exemplo, um caminhão – tanque adquire durante o transporte. Portanto, sempre que 

produtos inflamáveis estão envolvidos, deve-se realizar o aterramento. 

 

Por questões de segurança muitas vezes não é recomendável a contenção de um produto 

inflamável próximo ao local do vazamento, de modo a se evitar concentrações altas de 

vapores em locais com grande movimentação de pessoas ou equipamentos. 

 

Combustão Espontânea 

 

Alguns produtos podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma 

fonte de ignição. Estes produtos são transportados, na sua maioria, em recipientes com 

atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. O fósforo branco ou amarelo, e o 

sulfeto de sódio são exemplos de produtos que se ignizam espontaneamente, quando em 

contato com o ar. 

 

Quando da ocorrência de um acidente envolvendo estes produtos, a perda da fase líquida 

poderá propiciar o contato dos mesmos com o ar, motivo pelo qual a estanqueidade do 

vazamento deverá ser adotada imediatamente. 

 

Outra ação a ser desencadeada em caso de acidente é o lançamento de água sobre o produto, 

de forma a mantê-lo constantemente úmido, desde que o mesmo seja compatível com água, 

evitando-se assim sua ignição espontânea. 

 

Perigoso quando Molhado 

 

Algumas substâncias, por interação com a água, podem tornar-se espontaneamente 

inflamáveis ou produzir gases inflamáveis em quantidades perigosas. O sódio metálico, por 

exemplo, reage de maneira vigorosa quando em contato como a água, liberando o gás 

hidrogênio que é altamente inflamável. Outro exemplo é o carbureto de cálcio, que por 

interação com a água libera acetileno. Para esses materiais as ações preventivas são de suma 

importância, pois quando as reações decorrentes destes produtos se iniciam, ocorrem de 

maneira rápida e praticamente incontrolável. 
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Gases 

 

Gás é um dos estados da matéria. Nesse estado a substância move-se livremente, ou seja, 

independente do perigo apresentado pelo produto, seu estado físico representa por si só uma 

grande preocupação, uma vez que se expandem indefinidamente. Assim, em caso de 

vazamento, os gases tendem a ocupar todo o ambiente mesmo quando possuem densidades 

diferentes à do ar. 

 

Além do perigo inerente ao estado físico, os gases podem apresentar perigos adicionais, como 

por exemplo, a inflamabilidade, toxicidade, poder de oxidação e corrosividade, entre outros. 

Alguns gases, como por exemplo, o cloro, apresentam odor e cor característicos, enquanto que 

outros, como o monóxido de carbono, não apresentam odor ou coloração, o que dificulta sua 

identificação na atmosfera, bem como as ações de controle quando de um eventual 

vazamento. 

 

Os gases sofrem grande influência quando expostos a variações de pressão e/ou temperatura. 

A maioria dos gases pode ser liquefeita com o aumento da pressão e/ou diminuição da 

temperatura. A amônia, por exemplo, pode ser liquefeita quando submetida a uma pressão de 

aproximadamente 8 kgf/cm2 ou quando submetida a uma temperatura de aproximadamente -

33,4º C. 

 

Quando liberados, os gases mantidos liquefeitos por ação da pressão e/ou temperatura, 

tenderão a passar para seu estado natural nas condições ambientais, ou seja, estado gasoso. 

Durante a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ocorre uma alta expansão do 

produto gerando volumes gasosos muito maiores do que o volume ocupado pelo líquido. A 

isto se denomina taxa de expansão. 
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O cloro por exemplo, tem uma taxa de expansão de 457 vezes, ou seja, um volume de cloro 

líquido gera 457 volumes de cloro gasoso. Para o GLP - Gás Liquefeito de Petróleo a taxa de 

expansão é de 270 vezes. 

 

 

GLP 

 

Em função do acima exposto, nos vazamentos de produtos liquefeitos deverá ser adotada, 

sempre que possível, a preferência ao vazamento na fase gasosa ao invés do vazamento na 

fase líquida, já que a fase gasosa não sofrerá expansão.  

 

Uma propriedade físico-química relevante a ser considerada no atendimento a vazamentos dos 

gases é a densidade do produto em relação à densidade do ar. Gases mais densos que o ar 

tendem a se acumular ao nível do solo e, consequentemente, terão sua dispersão dificultada 

quando comparada à dos gases com densidade próxima ou inferior à do ar. Nuvem densa de 

GLP. 

 

Alguns gases considerados biologicamente inertes, ou seja, que não são metabolizados pelo 

organismo humano, sob certas condições podem representar riscos ao homem. Todos os 

gases, exceto o oxigênio, são asfixiantes. Grandes vazamentos mesmo de gases inertes, 

reduzem o teor de oxigênio dos ambientes fechados, causando danos que podem culminar na 

morte das pessoas expostas. 

 

Assim, em ambientes confinados deve-se monitorar constantemente a concentração de 

oxigênio. Nas situações onde a concentração de oxigênio estiver abaixo de 19,5 % em 

volume, deverão ser adotadas medidas no sentido de restabelecer o nível normal de oxigênio, 

ou seja, em torno de 21 % em volume. Estas medidas consistem basicamente em ventilação, 

natural ou forçada, do ambiente em questão. Em função das características apresentadas pelo 

ambiente envolvido, a proteção respiratória utilizada deverá obrigatoriamente ser do tipo 

autônoma. 

 

Especial atenção deve ser dada quando o gás envolvido for inflamável, principalmente se este 

estiver confinado. Medições constantes dos índices de inflamabilidade (ou explosividade) no 

ambiente, através da utilização de equipamentos intrinsecamente seguros e a eliminação das 

possíveis fontes de ignição, constituem ações prioritárias a serem adotadas. De acordo com as 

características do produto envolvido e em função do cenário da ocorrência, pode ser 

necessária a aplicação de neblina d'água para abater os gases ou vapores emanados pelo 

produto. Essa operação de abatimento dos gases será tanto mais eficiente, quanto maior for a 

solubilidade do produto em água, como é o caso da amônia e do ácido clorídrico. 
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Vale lembrar que a água utilizada para o abatimento dos gases deverá ser contida, e recolhida 

posteriormente, para que a mesma não cause poluição dos recursos hídricos existentes na 

região da ocorrência. 

 

Outro aspecto relevante nos acidentes envolvendo produtos gasosos é a possibilidade da 

ocorrência de incêndios ou explosões. Mesmo os recipientes contendo gases não inflamáveis 

podem explodir em casos de incêndio. A radiação térmica proveniente das chamas é, muitas 

vezes, suficientemente alta para provocar um aumento da pressão interna do recipiente, 

podendo causar sua ruptura catastrófica e, consequentemente, o seu lançamento a longas 

distâncias, causando danos às pessoas, estruturas e equipamentos próximos. 

 

A NR – 20, levada à consulta pública há mais de três anos, teve seu título alterado para 

“Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis” e foi revisada pela 

Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) nº 308. A nova NR-20 estabelece 

requisitos mínimos para a gestão de segurança no trabalho contra riscos de acidente 

decorrentes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e 

manipulação. O texto se aplica no âmbito das questões de segurança e saúde com inflamáveis 

(gases e líquidos) e combustíveis (líquidos), desde o projeto de uma instalação, passando 

pelas fases de construção, manutenção e operação, até sua desativação. 

 

Ação de Emergência 

 

É o procedimento imediato para o emprego disciplinado de recursos humanos e materiais 

disponíveis, para conter uma situação de emergência, visando: 

 

 Evitar danos ou morte às pessoas dentro do recinto fabril e vizinhança; 

 Evitar, mitigar e prevenir danos oriundos de uma ocorrência ambiental;e 

 Minimizar danos à propriedade, equipamentos e produtos.  

 

Ocorrência pessoal 

 

É o ferimento, intoxicação ou morte de uma ou mais pessoas, decorrentes de uma situação de 

emergência.  

 

Ocorrência ambiental 

 

É a manifestação de uma ou mais das situações identificadas como potencial de acidente ou 

situação de emergência ambiental.  

 

 

 

 

http://www.edutechambiental.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=447
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Ocorrência material 

 

É a destruição parcial ou total de bens materiais da empresa, decorrente de uma situação de 

emergência. 

 

O Plano de Controle de Emergência será composto por: 

 

 Descrição da Unidade; 

 Localização; 

 Situação Geográfica; 

 Direção Predominante dos Ventos; 

 Efetivo da Unidade; 

 Expediente de trabalho; 

 Dimensões; e 

 Meios de Acesso. 

 

Cronograma 
 

Atividade Período Responsável 

Análise dos Projetos Devem ser analisados 

antes do início das obras, 

de modo que eventuais 

necessidades possam ser 

corrigidas 

 

Classificação da Instalação  

Análise do Projeto Elétrico  

Análise do Projeto de Instalação de 

Máquinas e Equipamentos 
 

Elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Riscos e Emergências 

Imediatamente após a 

análise dos projetos 
 

Treinamento dos Trabalhadores 
Imediatamente após a 

contratação 
 

Formação e Treinamento da Brigada de 

Emergências 

Imediatamente após a 

contratação 
 

Aquisição de Materiais necessários à 

Prestação de Primeiros Socorros 

Imediatamente antes do 

início das atividades  
 

Aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual aos Trabalhadores envolvidos 

no plano de resposta às emergências e 

brigadistas 

Imediatamente antes do 

início das atividades 
 

Realização de treinamentos simulados 

(praticas de emergências) 

Sugerido 6 meses após a 

realização dos 

treinamentos devendo ser 

repetido anualmente 
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Atividade Período Responsável 

Criação de procedimento de segurança 

para Contratadas 

Imediatamente antes do 

início das atividades 
 

Criação de Procedimento de segurança 

para visitantes 

Imediatamente antes do 

início das atividades 
 

Revisão dos Planos 
Após 1 ano ou conforme 

necessidade apresentada 
 

Contratação de empresa especializada 

para atendimento, resgate e transporte de 

vitimas de acidentes 

Imediatamente antes do 

início das atividades 

 
Elaboração de Lista Informativa com 

Nome, Endereço e Telefone dos Hospitais 

e Prontos Socorros mais próximos, bem 

como dos órgãos de Defesa Civil (Policia 

Corpo de Bombeiros, Instituto Ambiental) 

Imediatamente antes do 

início das atividades 

Contratação de empresa especializada em 

Segurança e Saúde Ocupacional para 

realização dos exames médicos previstos 

pela NR 7 

Sugerido contratação 

antes do início da 

contratação dos 

trabalhadores 

 

 

Desempenho Esperado 

 

Espera - se com a aplicação deste Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergências 

antecipar e reconhecer os riscos, estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle, bem 

como evitar a ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores, instalações, comunidades 

circunvizinhas e meio ambiente. Caso, mesmo com a aplicação de todas as técnicas 

prevencionistas, ocorrer um sinistro o mesmo possa ter suas consequências reduzidas e 

controladas de modo que os danos sejam os menores possíveis. 

 

Responsabilidades 

 

As responsabilidades estarão definidas no Plano de Resposta a Emergências e estarão 

distribuídas desde a alta direção da empresa até os trabalhadores não expostos às áreas onde 

são realizadas as operações de processo e processamento, sendo destacadas as 

responsabilidades dos trabalhadores treinados, da brigada de emergência, da equipe de 

resposta a emergências e da CIPA. 

 

Equipe Técnica Responsável 
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O programa deverá ser desenvolvido por equipe multidisciplinar, com conhecimento na 

aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de trabalhadores com 

experiência na instalação, ou em parte desta, que é o objetivo do programa. 

Serão indispensáveis na composição da Equipe Técnica Responsável, Instrutores com 

proficiência nos assuntos, um responsável técnico com especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho e a Gerência de cada área. 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Operação 

 

16.10 Plano de Evacuação de Área 

 

Objetivo 

 

Estabelecer mecanismos para que, em situações de emergência que exijam a evacuação do 

local de trabalho, as pessoas abandonem a área ordenadamente, sem pânico, de forma rápida e 

segura através de rotas prédeterminadas e coordenação adequada. As situações de emergência 

podem ser: incêndio, explosão, ambiental, liberação acidental de substâncias tóxicas ou outras 

ações destrutivas de grandes proporções que possam surgir como resultado da própria 

operação da planta, operações adjacentes, casos fortuitos, distúrbios civis ou ações hostis.  

 

Alcance 

 

Este procedimento se aplica a todos os trabalhadores da Fiscaltech Tráfego e Automação, 

trabalhadores das contratadas, sub-contratadas, prestadores de serviços, vendedores, visitantes 

ou qualquer outra pessoa que esteja presente nas instalações da empresa.  

 

Faseamento 

 

O Plano de Evacuação consiste de quatro fases: 

 

- Comunicação e preparação de evacuação; 

- Evacuação via rotas de escape; 

- Agrupamento no(s) ponto(s) de encontro; 

- Retorno ao trabalho ou dispensa.  

 

Descrição do Plano 

 

 Ao soar o alarme intermitente de Emergência na Indústria (pela 1ª vez durante 1 

minuto), todas as áreas deverão ficar em estado de Alerta para uma possível evacuação, 

permanecendo em seus locais; 
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 Cabe a quem estiver no comando das operações de controle, decidir por solicitar ao 

Responsável pelo Alarme, para soar o alarme intermitente (pela 2ª vez durante 1 minuto) para 

que os trabalhadores dirijam-se para os pontos de agrupamentos; 

 No local em que estiver acontecendo a ocorrência, deverão permanecer somente as 

pessoas que nele trabalham e que estão treinadas em emergências. Visitantes, contratados, 

subcontratados, prestadores de serviços, vendedores e trabalhadores de outras áreas deixarão o 

local o mais rápido e ordenadamente possível, sob coordenação dos componentes da 

Comissão de Emergência. 

 Durante as ações de controle de ocorrências, os principais envolvidos no comando da 

operação estarão em contato com o Coordenador Geral de Emergência para fornecer subsídios 

e informações para tomada de decisão de evacuação; 

 O comando para evacuação será dado pelos componentes da Comissão de 

Emergência;e 

 No caso da necessidade de evacuação geral, o alarme de emergência contínuo soará 

durante 30 segundos e todas as pessoas que estiverem nos respectivos pontos de agrupamento 

deverão abandonar o local, sob coordenação do Grupo de Operação e Abandono pertencente a 

seu ponto de agrupamento. O Coordenador Geral de Emergência informará, através de seus 

auxiliares, sobre a evacuação e qual rota de fuga deverá ser seguida. Todos deverão obedecer 

também o item – Procedimento para Evacuação de Área de Trabalho. 

 

Observações 

 

Os setores que coordenam / contratam terceirizados e visitantes (empreiteiras, contratadas, 

prestadores de serviço, etc.), serão responsáveis por informá-los da existência dos Planos de 

Ação de Emergência, antes do início de suas atividades na empresa. Os mesmos poderão, no 

entanto, participar dos treinamentos programados pela área de segurança, em relação ao 

assunto supra.  

 

No caso de já ter sido acionado o alarme de emergência para uma ocorrência – incêndio, por 

exemplo, e acontecer outro sinistro enquanto a situação ainda não voltou à normalidade, 

jamais poderá ser acionado o alarme pela terceira vez, uma vez que poderia ser interpretado 

como evacuação geral. Neste caso as comunicações serão feitas somente pela Comissão de 

Emergência.  

 

Atribuições 

 

Grupo de Operação e Abandono 

 

Tem por atribuição realizar manobras operacionais necessárias, para atenuar ou minimizar as 

condições que deram causa à situação de crise e coordenar a evacuação em sua área de 

trabalho, quando necessária. Anunciará a mensagem de evacuação e orientará os 

trabalhadores quanto as vias de saída, pontos de encontro, afastando as pessoas do local em 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

628 

 

 

que esteja ocorrendo o sinistro. Deverão ainda contabilizar o pessoal agrupado no Ponto de 

Encontro. Segundo prevê o Plano de Emergência, os Líderes de Evacuação do grupo de 

operação e abandono devem ser: 

 - Supervisor da área administrativa; 

 - Supervisor de manutenção; 

 - Supervisor de engenharia;e 

 - Supervisor da área do refeitório. 

 

Todas as áreas que coordenam mão de obra de terceiros de qualquer natureza deverão 

manter uma lista atualizada de pessoal, para que o grupo de operação e abandono tenha 

condições de passar ao Coordenador da Emergência ou quem solicitar o número de 

pessoas na planta. 

 

Motoristas e empilhadores 

 

Deverão manobrar ou estacionar os veículos ou Empilhadeiras onde não haja prejuízo à 

passagem de pessoas, deixando a chave no contato na posição desligado.  

 

Informações Gerais 

 

A evacuação de área ou da empresa deverá ser decidida pelo Diretor Geral, pelo Gerente 

Comercial e pelo Encarregado de Produção, nessa ordem. A rota de fuga a ser seguida será a 

estabelecida na Planta de Evacuação, sendo que a rota vermelha será a direção para os pontos 

de encontro. Os pontos de encontro a serem utilizados serão: 

 

 Ponto de encontro A: definir.  

 Ponto de encontro B: definir.  

 Ponto de encontro C: definir.  

 

Todos os setores da empresa devem possuir, em local visível, o Mapa de Evacuação de Área 

com o objetivo de orientação constante em relação às Rotas de Fuga e Pontos de Encontro. 

 

Procedimento para Evacuação de Área de Trabalho 

 

Ao soar o Alarme de Emergência - toque intermitente aproximadamente 1 minuto pela 1ª 

vez: 

 

 Coloque-se em estado de alerta para uma possível evacuação de área; 

 Os componentes da Comissão de Emergência se deslocarão imediatamente para o 

local de ocorrência; 

 Os componentes do Grupo de Operação e Abandono deverão atuar conforme prevê o 

Plano de Ação de Emergência; 
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 Deve-se interromper imediatamente qualquer ligação telefônica externa e interna; 

 Só deverá ser permitida ligação telefônica em caso de necessidade operacional;e 

 Se o trabalhador não estiver na área da ocorrência e não pertencer aos Grupos de 

Emergência ou Operação e Abandono, o mesmo deve deixar o local seguindo instruções dos 

coordenadores e líderes de evacuação. 

 

A decisão da necessidade de evacuação setorial será através do Coordenador Geral de 

Emergência e este se realizará do seguinte modo: 

 

 O coordenador solicitará ao responsável pelo alarme para soar pela 2ª vez o alarme 

intermitente durante 1 minuto; 

 Os trabalhadores deverão desligar máquinas ou equipamentos que estiverem operando; 

 Os trabalhadores deverão guardar papéis de trabalho nas gavetas de escrivaninhas e 

armários; 

 Os trabalhadores não devem fumar e criar pânico; 

 Os trabalhadores não devem permanecer em banheiros ou vestiários, devem andar 

rápido, sem correr, e não devem voltar para buscar objetos esquecidos; 

 Os trabalhadores devem seguir as orientações do Grupo de Operação e Abandono, 

com relação às rotas e pontos de encontro e não devem se separar do grupo; 

 Em caso de má visibilidade, todos devem permanecer de mãos dadas ou devem 

colocar uma das mãos no ombro da pessoa à sua frente; e 

 O retorno ou dispensa do trabalho será anunciado pelo Coordenador da Evacuação.  

 

Aspectos, Perigos, Riscos, Impactos, Danos e Consequências 

 

Apesar de já vivermos na era da informação rápida, fácil e exata, ainda experimentamos 

dificuldades proporcionadas por falhas de entendimento daquilo que deveria servir como base 

para qualquer sistema de gerenciamento de uma empresa: os conceitos.  

 

Muito recentemente – há apenas algumas semanas – presenciei uma discussão entre um 

consultor e um auditor de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Os dois 

discutiam, enquanto eu os acompanhava ao lado do meu cliente, que na ocasião era a parte 

auditada. O impasse girava em torno do procedimento adotado pela empresa, que na visão do 

auditor, diferia dos conceitos de perigo e risco estabelecidos na versão de 2007 da OHSAS 

18001.  

 

Enquanto nossos companheiros se deblateravam, eu discutia com meu cliente o quão sem 

sentido nos parecia aquela discussão. Ambos estavam certos, no entanto defendiam suas 

opiniões com base em referência distintas, o que provocava total descompasso na 

comunicação entre eles. 
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Mais importante do que o nome que damos às coisas, nos interessa a sua essência. Assim, 

quando realizo minhas auditorias, saber do cliente se ele usa os termos “aspecto”, “perigo”, 

“consequência” ou “dano” me parece tão importante quanto saber se o Representante da 

Direção torce pelo Palmeiras ou pelo São Paulo. O que realmente importa é que a empresa 

tenha sido capaz de identificar, avaliar e gerenciar os riscos do seu empreendimento. 

Apesar disso, o que parece simples torna-se complicado, principalmente quando o sistema 

implementado é integrado, e as tentativas de unir as definições oferecidas pelas normas de 

referência podem causar as mesmas dúvidas que nossos amigos citados três parágrafos atrás. 

A seguir as definições dispostas em cada norma de referência: 

 

ISO 14001:2004 

 

Definição de “Aspecto”: 

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que possam interagir com 

o meio ambiente. 

 

Um aspecto ambiental significativo tem, ou pode ter, um impacto ambiental associado. 

 

Definição de “Impacto”: 

 

Qualquer alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa, total ou parcialmente resultante 

dos aspectos ambientais de uma organização. 

 

OHSAS 18001:2007 

 

Definição de “Perigo”: 

 

Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou 

doença, ou uma combinação destas. 

 

Definição de “Risco”: 

 

Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a 

gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposições. 

 

Definição de “Incidente”: 

 

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independente da gravidade) ou 

fatalidade ocorreu ou poderia ser ocorrido.Um acidente é um incidente que resultou em lesão, 

doença ou fatalidade.Um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode 

também ser denominado um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorrência anormal” ou 
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“ocorrência perigosa”. Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente. 

 

A relação entre “aspecto” ambiental e “perigo” de segurança e saúde é instintiva e direta, não 

havendo necessidade de adaptações. Eles são os agentes causadores da situação indesejada 

que, quando em interação com as pessoas ou com o meio ambiente, podem causar-lhes 

modificações benéficas ou adversas. Numa comparação simples, os aspectos e os perigos são 

as causas potenciais de um impacto ambiental, acidente do trabalho ou doença ocupacional. 

 

O “impacto” ambiental tem o mesmo fundamento do “incidente” de saúde ou segurança, já 

que ambos se referem às modificações causadas nas partes interessadas (meio ambiente ou 

pessoas) em decorrência da manifestação dos aspectos e perigos. Os impactos e incidentes 

são, na maioria dos casos, potenciais, já que se supõe o gerenciamento dos riscos como uma 

ferramenta preventiva. Vale lembrar que o termo “incidente” vale tanto para as lesões quanto 

para a ocorrência de doenças ocupacionais. Para alguns pode parecer estranha esta relação, 

nestes casos o termo “dano” ou “consequência” poderia lançar luz sobre a questão.  

 

O grande agente das más interpretações conceituais é o chamado “risco”, que é claramente 

definido na OHSAS 18001, mas que não é sequer mencionado na ISO 14001. Em algumas 

linhas de pensamento, o risco de segurança e saúde é encarado como um espelho do impacto 

ambiental, todavia é cada vez menor o número de empresas que adota este tipo de convenção, 

sendo que todas as demais preferem tratar o risco conforme definido na OHSAS, como sendo 

a combinação da severidade do dano potencial e da probabilidade da sua ocorrência ou 

intensidade de exposição. Como já disse, não há definição parelha na norma de gestão 

ambiental, o que obriga o gestor a adaptar o conceito, caso pretenda ter um sistema 

verdadeiramente integrado. 

 

Com o modesto propósito elucidar este litígio, proponho a seguir uma tabela comparativa 

entre os conceitos demonstrados na OHSAS18001 versão 2007 e na ISO 14001 versão 2004. 

 

ISO 14001:2004 OHSAS18001:2007 SOLUÇÃO 

INTEGRADA 

Aspecto Perigo 

Agente de Risco ou Fator 

de Risco 

Perigo 

Impacto Incidente Dano ou Consequência 

--- Risco Risco 

 

Desta forma, as definições modificadas para atenderem às necessidades de um Sistema de 

Gestão Integrado poderiam ser expressas da seguinte maneira:  

 

Agente de Risco ou Fator de Risco Situação, elemento, instalação, material, equipamento ou 

produto associados às atividades, produtos ou serviços de uma organização que tem o 
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potencial de causar modificações ao meio ambiente, saúde ou segurança dos seus 

empregados, daqueles que atuam em seu nome ou que estão sob a sua influência. 

 

Perigo: Ação ou interação entre os Agentes de Risco (ou Fatores de Risco) e o meio ambiente 

ou as pessoas que tenha potencial de causar alterações no meio ambiente, na saúde ou na 

segurança das pessoas. 

 

O conjunto dos termos presentes em “agente de risco” (ou “fator de risco”) e “perigo” tem a 

conotação de Aspecto Ambiental ou Perigo de Segurança e Saúde Ocupacional. 

 

Dano ou Consequência: É a alteração do meio ambiente, da integridade física ou da saúde das 

pessoas resultante da manifestação dos eventos ou exposições perigosas 

O “dano” ou a “consequência” tem a conotação de Impacto Ambiental e do Incidente de 

Segurança e Saúde Ocupacional. 

 

Risco: É a combinação (soma ou produto) da classificação atribuída à probabilidade de 

ocorrência do evento ou exposição (perigo) e à severidade potencial do dano ou consequência 

a este associado. Em outras palavras, Risco = Severidade + Probabilidade. 

 

A definição dada acima para “risco” refere-se ao minimum citado na norma. A organização 

tem total liberdade para incluir outros fatores nessa conta, tais como a abrangência, exposição, 

fator de reversibilidade etc. 

 

Normalmente adota-se uma comparação entre o risco potencial (sem a consideração da 

eficácia dos controles operacionais implementados) e o risco real (considerando a aplicação 

de tais controles). Assim é possível ter a medida objetiva da eficácia dos controles 

estabelecidos e identificar os pontos falhos a serem melhorados através da implementação de 

programas de gestão. Este conceito também não é citado em nenhuma das normas de 

referência adotadas, o que o torna facultativo. 

 

Depois de tantas definições contextuais e teóricas, vale a pena avaliar a aplicação destes 

conceitos a um exemplo prático. Para aumentar a eloquência dos modelos, experimentaremos 

um exemplo ambiental, um de segurança e um de saúde ocupacional. 
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Agente de 

Risco 
Perigo Consequência Probabilidade Severidade 

Risco 

(P X S) 

Meio 

Ambiente 

Resíduo 

Sólido 

Perigoso 

Geração 

Alteração da 

Qualidade da 

Água e do Solo 

5 

Diária 

4 

Danos 
20 

Saúde Ruído Exposição 

Diminuição da 

Capacidade 

Auditiva 

3 

Semanal 

4 

Lesão 

Incapacitante 

12 

Segurança 
Energia 

Elétrica 
Contato Eletrocussão 

2 

Mensal 

5 

Morte 
10 

 

 

As regras para determinar se um risco é aceitável variam entre as organizações, já que, 

novamente, não são estabelecidos critérios prescritivos a esse respeito. 

 

AOHSAS18001:2007 define o conceito de risco aceitável, mas não impõe limites objetivos 

para a sua avaliação. Normalmente utiliza-se apenas o valor resultante da multiplicação como 

“gatilho” para disparar ações de controle, no entanto é recomendável que a severidade 

também seja levada em consideração, independentemente do risco calculado. Nos exemplos 

citados acima, é inconcebível que o Contato com Energia Elétrica não seja considerado 

significativo apenas porque ocorre uma vez por mês. 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Operação 

 

16.11 Programa de Educação Ambiental 

 

O Programa de Educação Ambiental é um processo em que se busca despertar a preocupação 

individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em 

linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Possui a influência dos 

impactos do meio físico e socioeconômico. 

 

Justificativa 

 

As atividades de Educação Ambiental são estratégicas para garantir a eficácia da 

comunicação com os empregados das obras e com as comunidades. 

 

O Programa desenvolvido especificamente para o Complexo Logístico Intermodal irá 

envolver, engajar e conscientizar tanto os empregados que trabalharão durante a fase de 

construção, como também as comunidades próximas às instalações na solução dos problemas, 
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estimulando a iniciativa, a cooperação e o senso de responsabilidade na preservação do meio 

ambiente como um todo. 

 

Objetivo 

 

Prevenir e minimizar os impactos sociais e ambientais resultantes da instalação do Complexo 

Logístico Intermodal. 

 

Assegurar que os trabalhadores envolvidos na implantação e operação do Complexo Logístico 

Intermodal, bem como a população residente nas proximidades do empreendimento, 

desenvolvam práticas e comportamentos ligados à preservação e proteção das diversas 

dimensões ambientais naturais e sociais mapeados pelo empreendimento. 

 

Público Alvo 

 

Constitui público alvo deste programa toda a extensão do quadro de trabalhadores envolvidos 

diretamente e indiretamente nas obras, a saber:  

 

 Trabalhadores da obra: encarregados, técnicos de meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, profissionais das frentes de trabalho e mateiros;  

 Funcionários do Complexo Logístico Intermodal; 

 Funcionários das empresas contratadas: empresas de meio ambiente e engenharia;  

 População residente nas proximidades do empreendimento.  

 

Metodologia 

 

Para a elaboração do presente programa de Educação Ambiental, buscou-se estabelecer a 

compatibilização com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e dá outras providências e conforme identificado no Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), da 

implantação do Complexo Logístico Intermodal. 

 

O Programa de Educação Ambiental indica um elenco de ações durante a fase de implantação 

e operação do Empreendimento e deverá contemplar três linhas básicas de ação, sendo a 

primeira voltada para a capacitação de todos os trabalhadores recém-ingressados no 

empreendimento através de um treinamento introdutório que aborda aspectos e conceitos 

ambientais. A segunda linha de atuação prevê a realização de palestras a serem ministradas 

com profissionais com formação e qualificação adequadas para trabalharem com os temas 

sugeridos. Finalmente a terceira linha de atuação tem o foco voltado para a sinalização das 

vias de acesso ao Empreendimento, que se encontra nas estruturas de apoio do 

empreendimento e nos canteiros de obras.  
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Salienta-se que para a população residente nas proximidades do empreendimento está prevista 

a adoção da segunda linha de ação, que tange a promoção de palestras, campanhas e eventos. 

 

As atividades a serem desenvolvidas estão baseadas na concepção sócio-interacionista, ou 

seja, através da interação entre as pessoas onde o conhecimento será construído numa relação 

dialética entre sujeito e ambiente. A relação do sujeito com o ambiente será mediada e 

construída nas relações interpessoais. 

 

Responsável 

 

As ações de educação ambiental serão realizadas pelo Complexo Logístico Intermodal 

juntamente com as Contratadas, para reforçar aspectos comportamentais relativos à saúde, 

segurança, meio ambiente e relacionamento com a comunidade. As ações a serem 

desenvolvidas junto aos trabalhadores envolvidos diretamente com as obras do Complexo 

serão realizadas pela empresa responsável pelas obras de implantação. 

 

Equipe Técnica 

 

Para a operacionalização deste Programa de Educação Ambiental será necessário a 

disponibilização de uma equipe que apresente características específicas como: 

 

 - Profissional com curso superior, especialização na área de meio ambiente ou gestão 

social ou afim, para organização dos eventos e articulações das parcerias institucionais; 

 - Consultor especializado em educação ambiental com formação multidisciplinar para 

disseminar a metodologia entre os diversos multiplicadores/professores, fornecendo subsídios 

para realização de atividades educativas continua e ações específicas; e 

 - Empresa para confecção de material didático (cartilhas, cartazes, folder informativo) 

e de divulgação. 

 

Atividades Previstas 

 

Treinamento Introdutório para os trabalhadores da obra (carga horária prevista - 8 horas)  

 

Será realizado de forma sistêmica um treinamento sobre os temas e comportamentos 

ambientais para todos os trabalhadores que iniciam suas atividades no empreendimento. O 

treinamento será realizado em caráter permanente ao longo de toda a fase de implantação e 

operação do empreendimento. Este treinamento introdutório tem como finalidade ampliar a 

visão ambiental e despertar uma consciência crítica e ações pró-ativas em todos os 

colaboradores.  

 

Para a organização do treinamento será levado em consideração o histograma de atividades, 

prevendo um treinamento com um grande grupo concentrado no período inicial e outro na 
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fase de maior pico das obras. Caso haja rotatividade de pessoal, o treinamento será feito 

individualmente ou em pequenos grupos. 

 

O treinamento contemplará os seguintes itens:  

 

 Características e fases da obra;  

 Atividades técnicas e procedimentos operacionais;  

 Meio ambiente: aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos;  

 Solo e água;  

 Poluição e tecnologia ambiental;  

 Higiene, saúde e relações com as comunidades;  

 Impactos ambientais e medidas mitigadoras;  

 Correta disposição do lixo;  

 Conduta ambiental e socialmente responsável;e 

 Condutas de segurança do trabalho.  

 

O treinamento prevê atividades teóricas e práticas, visando uma melhor identificação das 

condutas ambientais e socialmente responsáveis durante a execução de sua função e 

atividades na implantação do empreendimento.  

 

Os treinamentos serão realizados nos canteiros de obras. 

 

- Palestras (carga horária prevista - 2 horas)  

 

As palestras são ações educativas que incluem não só a passagem de saberes pelo palestrante, 

mas como a troca de informações entre este e os participantes. Não existe uma relação 

simples e facilmente previsível entre o conteúdo da mensagem e sua eficácia, porém, existem 

condições que devem estar presentes a fim de que a mensagem provoque a resposta desejada: 

deve ser formulada e transmitida de maneira a despertar a atenção do destinatário, além de 

sugerir meios adequados à situação do grupo a qual pertence o destinatário.  

 

Dessa forma, deve ser realizada com vocabulário simples e popular, respeitando, quando 

possível, os regionalismos, e sempre envolvendo a participação da platéia nas questões-chave.  

 

A utilização de mídias como recursos audiovisuais (ilustrações, slides e retroprojetor) serão 

utilizadas para facilitar a comunicação e maximizar o potencial para resultados positivos.  

 

Conceitos básicos de ecologia, práticas conservacionistas e a questão da inserção do 

empreendimento deverão ser abordadas inicialmente de forma a contextualizar os 

espectadores sobre o ambiente que os cerca e a importância da região onde executam suas 

atividades.  
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Para os trabalhadores da fase de implantação e operação do Complexo Logístico Intermodal, 

cada palestra deverá ter, no máximo, 2 horas de duração, sendo propostas turmas com número 

máximo de 60 participantes. Em razão da gama de assuntos serem extensa, o planejamento 

prévio das palestras deverá ocorrer levando-se em consideração o número de funcionários à 

época e a manutenção ou substituição dos mesmos nos períodos posteriores. Mesmo que os 

assuntos já tenham sido abordados em palestras anteriores, novas informações podem ser 

acrescentadas.  

 

Para as comunidades do entorno do empreendimento as turmas poderão ser maiores e as 

palestras com temas mais abrangentes já que estas se darão de forma eventual.  

 

Para a realização das palestras, é necessário um conhecimento prévio do nível de escolaridade 

e do perfil ambiental dos trabalhadores para a escolha das atividades a serem realizadas e do 

nível de informações a serem transmitidas. Para a aquisição dessas informações podem ser 

realizadas conversas informais, aplicação de questionários ou entrevistas.  

 

Dentre os assuntos a serem abordados nas palestras e oficinas estão:  

 

 Conceitos básicos de Ecologia: Habitat, Meio Ambiente, Poluição Ambiental, 

Recursos Naturais, Desenvolvimento Sustentável. 

 A região de inserção do empreendimento; 

 Práticas de Conservação Ambiental; e 

 Riscos de incêndios: Causas, consequências, medidas preventivas. 

 

Também compõe o escopo dos temas a serem tratados nas palestras, questões referentes saúde 

e cidadania do trabalhador e comunidade. 

 

Material Pedagógico 

 

Serão desenvolvidos e disponibilizados pelo empreendedor/contratada materiais pedagógicos 

e informativos como manuais, cartilhas, cartazes, painéis e vídeos informativos.  

 

 Os manuais terão conteúdos relativos ao ambiente de trabalho e os procedimentos 

voltados para o desenvolvimento de práticas profissionais ambientalmente orientadas; 

 As cartilhas, formalizados pelos palestrantes, conterão assuntos e temas relativos ao 

meio ambiente já informado; e 

 Os cartazes, como são próprios deste meio, veicularão sintéticas mensagens 

ambientais.  
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Metas 

 

A principal meta do Programa de Educação Ambiental é sensibilizar todo o quadro de 

trabalhadores, de forma direta e indireta, para melhorar seu comportamento em prol da 

preservação e recuperação ambiental, a capacitação da população residente do entorno do 

empreendimento sobre assuntos socioeconômicos, saúde e segurança. 

 

Cronograma 

 

As atividades do programa serão implementadas, em toda a fase de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

CALENDÁRIO ANUAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ATIVIDADES 

PREVISTAS 

MESES 

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

Planejamento 

Executivo de 

atividades 

            

Treinamento 

introdutório para 

trabalhadores da 

obra 

            

Elaboração de 

Cartilhas Temáticas 

            

Elaboração de 

Painéis Educativos 

            

Palestras             

Campanhas 

Ambientais, Saúde, 

Segurança do 

Trabalho 

            

Reuniões de apoio 

para diálogo de 

segurança e meio 

ambiente 

            

Monitoramento do 

Programa 

            

Elaboração de 

Relatórios das 

atividades 
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Resultados Esperados 

 

Espera-se que os trabalhadores da obra ampliem sua visão ambiental e melhorem sua conduta 

de forma a ter uma boa convivência com as comunidades locais. Desta forma são esperadas, 

com estabelecimento deste programa educacional, que todos os trabalhadores sejam 

habilitados a assumirem em suas práticas e representações o respeito pelo meio ambiente, 

culturas locais e vivenciais das comunidades com as quais interagirão no curso de suas 

atividades profissionais e que manterão com a população de influência, sobretudo aqueles 

procedentes de outras localidades em relação ao local de atuação.  

 

Espera-se que o programa possa oferecer a oportunidade dos trabalhadores e da população 

residente nas proximidades do empreendimento adquirir conhecimentos, valores, atitudes, 

compromissos e capacidades necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.  

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Instalação e de Operação. 

 

16.12 Plano de Desapropriação, Relocação e Reassentamento da População 

 

Não haverá necessidade de elaboração de programas e/ou providências a serem avençadas 

com Pares envolvidos (População local) e Entes Públicos (Município de Paranaguá e 

Ministério Público Estadual) , pois todas as áreas envolvidas no Projeto – Terminal de Granel 

Líquidos e Pátio de Estacionamento e Triagem são de Propriedade do Grupo Majoritário, 

Leia-se Interalli, a qual é detentor da CBL – Companhia Brasileira de Logística S.A. As 

passagens legais as quais comprovam tal status foi acostado no subitem Documentação Legal 

da Área do EIA. 

 

16.13 Plano de Gestão da Obra 

 

Sustentabilidade Ambiental - Certificação LEED 

 

Atualmente a dinâmica a qual se impõe para amadurecimento, concretização e efetivamente 

operação de qualquer Empreendimento, resguarda “cuidados” que estabelecem e/ou garantam 

a minimização de impactos ao meio ambiente. Seguindo essa tônica, os Entes Públicos têm 

acautelado a recorrência do “Instituto da Prevenção” a qual a auto gestão surpreenda, por 

parte do Empreendedor, pela concepção de estudos, programas, planos e ações mitigadoras e 

compensatórias, afim de regular e/ou permitir que os usos e ocupações dos Territórios 

conservem a sua vocação urbanística, ambiental, e sócio econômica. 

 

Seguindo tais tendências, existem mecanismos que incentivam o desenvolvimento de novas 

estratégias e ações que corroboram para evitar danos ao meio ambiente, além também de 

melhorar a imagem institucional de quem solicita. Provavelmente um dos mecanismos mais 

eficientes são as “certificações ambientais” que atestam a execução de medidas e ações 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

640 

 

 

voluntárias, que suplantam as condicionantes exigidas na legislação em vigor que norteiam 

tais iniciativas. 

 

Assim, em adição as exigências que serão e/ou poderão ser imputadas pelas Entidades 

Públicas guardiãs ao Meio Ambiente no Estado Paraná, a construção e instalação do 

Complexo Logístico Intermodal aplicará alguns conceitos e premissas da Certificação 

nominada de LEED®; vale constar que o Empreendimento não está submetido ao referido 

processo de certificação, contudo as orientações serão seguidas. 

 

De forma sucinta, a Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) 

é um sistema voluntário e consensual que orienta, padroniza, mensura, classifica e certifica 

Empreendimentos, documentado adequadamente a cada tipo de edificação, garantindo assim a 

integração das fases de projeto, construção e utilização. 

 

 A norma, a mais reconhecida mundialmente, pontua as soluções sustentáveis de uma 

construção e avalia seu desempenho em variáveis como: eficiência do uso da água, eficiência 

energética, matérias e recursos, qualidade ambiental e inovação de processos.  

 

A certificação estimula a formação de uma cultura e o foco na elaboração de projetos 

sustentáveis, reconhece lideranças e reafirma a reputação e organizações que tem a 

sustentabilidade como filosofia. 

 

A Certificação LEED® está graduada em quatro níveis (04) de criticidade técnica: Certified, 

Silver, Gold e Platinum. Assim garante durante todas as etapas de construção de um 

empreendimento (escolas, prédios comerciais e corporativos, hospitais etc) que o 

Empreendedor e demais Pares envolvidos apliquem ações e estratégias que evitem e/ou 

minimize impactos ao meio ambiente e por conseguinte proporcionem maior segurança ao 

trabalhador e comunidade.  

 

Para o empreendimento em discussão, ou seja o Complexo de Logística Intermodal, serão 

desenvolvidas estratégias em três abordagens relacionadas à obra, as quais estão descritas a 

seguir: 

 

 Prevenção e Controle de Erosão e Sedimentação; 

 Gestão de Resíduos Gerados na Obra; e 

 Plano de Gestão de Qualidade Interna do Ar. 

 

Prevenção e Controle de Erosão e Sedimentação: a intenção dessa abordagem é reduzir a 

poluição gerada por atividades da construção civil por meio do controle de erosão do solo, 

perda de sedimentos e assoreamento, como também redução na geração de poeira 

atmosférica. Geralmente, os vetores que promovem a erosão ou perda de solo são a circulação 
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de pessoas, o escoamento superficial ou tráfego de veículos, outrossim identifica e elimina as 

causas, minimizando perda de solo e preservação do ambiente e a qualidade da água. 

 

Na prática, deseja-se evitar que ocorra saída de solo, sujeira e sedimentos da obra e não 

afetem a circulação local da população. Também, tem a intenção de não permitir entrada de 

solo e/ou detritos nas redes pluviais por meio dos bueiros e, assim, evitar entupimento das 

tubulações, assoreamento de corpos hídricos e enchentes. 

 

Ainda, as ações e estratégias a desenvolver têm o objetivo de prevenir contaminação de solo 

causado por produtos químicos utilizados na obra. Caso ocorra algum acidente – tombamento 

de latas de óleos e tintas, por exemplo - existem estratégias para mitigar rapidamente o 

problema. 

 

A seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a demolição, limpeza e 

construção: 

 

1) Proteção do perímetro da obra: a) Vedação da base de tapumes e/ou cercas para evitar 

saída; se houver necessidade de maiores cuidados, b) serão utilizadas britas enroladas com 

manta geotêxtil e posicionadas internamente junto aos tapumes. 

 

2) Proteção de entradas (portões, portaria): a) Instalação de lava-rodas com objetivo de 

lavar o pneu dos veículos que saem da obra e evitar que carreguem sedimentos enquanto 

houver solo exposto; b) Instalação de lava-botas para os funcionários; c) Estabilização das 

vias de acesso ao canteiro com brita ou concreto. 

 

3) Descarte de água na galeria pluvial: a) Teste de Sólidos Sedimentáveis (teste de Imhoff) 

para verificar se é possível realizar descarte de água diretamente na rede pluvial; b) Sistema 

de decantação e drenagem com filtro. 

 

4) Limpeza e manutenção das calçadas, meio-fios e boca-de-lobos: a) Limpeza diária das 

calçadas, meio-fios e bocas-de-lobo para evitar que solo e sedimentos sejam carreados para 

rede pluvial e gere problemas de entupimento e enchentes; b) Quando ocorrer chuvas, 

proteção das bocas-de-lobo utilizando britas enroladas em manta geotêxtil. 

 

5) Proteção de taludes e solos expostos: a) Utilização de manta geotêxtil ou nata de cimento 

em taludes para evitar erosão; b) Estabilização de solos expostos com britas, sobra de 

concreto ou gramíneas. 

 

6) Controle de contaminação de solo: a) Todos os equipamentos que utilizam óleo devem 

estar sobre bandejas caso ocorra algum vazamento; b) Latas de produtos químicos-líquidos 

(tintas, selantes, combustíveis etc) devem estar sobre bandejas caso ocorra vazamento;  
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7) Proteção e acondicionamento de produtos contaminantes: a) Proteção de todos os 

produtos possíveis de contaminação de solo em local separado, coberto, protegido e 

pavimentado. 

 

8) Proteção dos Corpos-de-prova: a) Proteção em local separado, coberto, protegido e 

pavimentado. 

 

9) Kit Mitigação: a) Disponibilização de kit-mitigação em local de fácil acesso para qualquer 

funcionário da obra para sanar problemas quando ocorrer algum vazamento de produto 

químico. O Kit-mitigação é composto por tambor, pá, material absorvente e de sacos de 20 

litros vazios. B) Treinamento de funcionários para utilizar o kit-mitigação. 

 

10) Redução de geração de poeira: a) Aspersão de água em solos expostos quando o solo 

estiver seco e ocorrer geração de particulados. 

 

11) Organização do canteiro de obras: a) Separação de materiais a serem utilizados na obra 

de resíduos; b) Limpeza das frentes de trabalho. 

 

Gestão de Resíduos Gerados na obra: Segundo o Guia da Certificação LEED, essa gestão 

tem a finalidade de desviar de aterros e/ou incineração resíduos sólidos gerados na demolição 

e durante a construção. Quanto maior for o volume de material destinado para empresas 

recicladoras ou conseguir reutilizar os resíduos, maiores benefícios para o meio ambiente. A 

ideia é reutilizar ou reciclar os materiais e evitar que novas matérias-primas sejam extraídas 

do meio ambiente. 

 

Também é importante que as empresas que processam os resíduos estejam legalmente 

corretas, o que dá indícios de que a empresa é fiscalizada e corrobora com o objetivo da 

gestão de resíduos – Reciclar ou Reutilizar o material e desviar de aterros sanitários. 

 

Dessa forma, a seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a obra no que 

tange a gestão de resíduos sólidos gerados na demolição e construção: 

 

1) Baias de resíduos organizadas: a) Separação dos resíduos por natureza (papel, plástico, 

metal, madeira, resíduo perigoso) em baias específicas; b) Manutenção das baias. As baias 

deverão estar cobertas, protegidas, pavimentadas e fechadas; c) Limpeza periódica das baias e 

entorno. 

 

2) Licenças ambientais e de funcionamento das empresas transportadoras: a) Serão 

solicitadas as licenças de operação emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP antes 

de contratar; b) Solicitação do Alvará de funcionamento da prefeitura. 
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3) Acondicionamento dos resíduos nas frentes de trabalho: a) Separação entre os resíduos 

gerados e os materiais que serão utilizados na obra; b) Organização dos resíduos nas frentes 

de trabalho para não se espalharem pela obra enquanto aguardam transporte para as baias; c) 

Colocação de caçambas em pontos de fácil acesso aos trabalhadores para descarte dos 

principais resíduos gerados em grande volume (madeira, metal por exemplo); d) Colocação de 

recipientes coloridos (lixos) espalhados pela obra para realizar descarte de lixos dos 

funcionários; e) Colocação de bandejas em baixo de latas de produtos químicos vazios (tintas, 

óleos) enquanto estão nas frentes de serviços para evitar contaminação do solo e rede pluvial. 

 

Plano de Gestão de Qualidade Interna do Ar: O objetivo dessa abordagem é proporcionar 

uma gestão que melhore a qualidade interna do ar para as pessoas que estão diretamente 

atuando na construção dos prédios quanto para aquelas que trabalharão no Pátio de 

Estacionamento. Dessa forma, busca-se minimizar problemas respiratórios e possíveis 

alergias proporcionadas por particulados e ar contaminado, o que pode refletir em menor 

produtividade e qualidade de vida para as pessoas. 

 

Essa gestão focará na minimização de geração de poeira interna nos prédios e proteção 

respiratória dos trabalhadores na construção e, preventivamente, aos futuros ocupantes do 

prédio. Nessa abordagem é preciso dar a devida atenção na utilização de tintas, sacarias 

geradoras de particulados (pacote de cimento, por exemplo), montagem de equipamentos e 

dutos do ar-condicionado. As estratégias que serão desenvolvidas são: 

 

1) Dutos e Equipamentos de ar-condicionado: a) Lacrar todas as entradas dos dutos e do 

equipamento de ar-condicionado para não permitir entrada de poeira e odores e evitar 

contaminação; b) Montagem dos dutos em local que não haverá serviços que gerem poeira; c) 

Equipamento de ar-condicionado, quando não estiverem nas embalagens lacradas dos 

fornecedores, estarão cobertos com lonas para evitar contaminação por poeira. 

 

2) Proteção respiratória dos trabalhadores da construção: a) Todos os funcionários 

devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) compatível com o serviço que está 

em execução durante toda a obra. Trabalhadores que executarão serviços com tintas e demais 

produtos químicos que exalam substâncias nocivas, deverão utilizar máscaras de proteção; b) 

Quando trabalhadores realizarem serviços utilizando tintas, selantes, adesivos em locais 

confinados, deverão utilizar ventiladores para dissipar as substâncias químicas voláteis; c) 

Sacarias deverão estar cobertas com lona para evitar geração de particulados. 

 

3) Limpeza dos prédios em construção: a) Aspersão de água no piso para evitar levantar 

poeira quando realizar limpeza e evitar problemas respiratórios; b) Limpeza periódica das 

áreas internas dos prédios para evitar acúmulo de poeira. 

 

Etapa de Controle:Licenciamento de Instalação 
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16.14 Plano de Auto – Monitoramento Atmosférico 

 

A poluição é considerada, juridicamente, como a inclusão de qualquer fator ao ambiente que 

provoque alteração de suas qualidades naturais, impondo condições modificadas ao seu meio. 

A lei Federal nº 6.938/81 define poluição como “todas as alterações das propriedades físicas, 

químicas e biológicas que possam construir prejuízos á saúde, á segurança e ao bem estar das 

populações e ainda, que possam comprometer a biota”. 

 

A atual Legislação – Resolução CONAMA 003/90 e Resolução SEMA 054/06, não preveem 

o Automonitoramento de emissões atmosféricas, para o tipo de empreendimento ora 

pretendido; sendo esperada atualização da Resolução SEMA 054/06 ainda este ano e; muito 

provavelmente esta atualização traga orientações quanto ao Automonitoramento. 

 

Hoje o que se propõe junto ao IAP e está sendo realizado é a seguinte metodologia: 

 

 A finalidade do trabalho proposto é de avaliar a qualidade do ar no entorno do 

empreendimento tendo como objeto específico do trabalho quantificar os níveis de Vapor 

Orgânico Volátil (Etanol) expresso como VOCs; 

 Será elaborado plano de distribuição dos pontos de amostragem no entorno do 

empreendimento, (malha de extensão) considerando-se a predominância dos ventos, a 

disposição das fontes potenciais de emissão dos poluentes e a extensão da área a ser avaliada; 

 As amostras serão tomadas na altura de aproximadamente 2,5 metros do solo, sendo 

utilizados Amostradores do tipo FID; 

 Os resultados serão expressos em ppp (partes por milhão) para o agente Etanol 

(Expresso) como vapor orgânico volátil – VOC e emµg/m
3
;e 

 O Laudo Técnico conclusivo deverá ser apresentado seguido de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA/PR. 

 

Cronograma 

 

Monitoramento 
Parâmetros - 

Agentes 
 

Número 

de 

Amostras 

Período de 

Amostragem 

Vapor Orgânico Volátil - Álcool VOC A serem definidas 

Uma campanha a cada 

antes de cada 

renovação de Licença 

Ambiental 
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Etapa de Controle: Licenciamento de Operação 

 

16.15 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 

Possui como objetivo básico definir as normas e procedimentos, no âmbito do Complexo 

Logístico Intermodal, de maneira a garantir que as atividades desenvolvidas não venham a 

degradar o meio ambiente através da emissão indevida de resíduos poluentes, nem impactar 

sobre a saúde dos profissionais, bem como sobre as comunidades que circunvizinham as 

instalações. 

 

O objetivo de acompanhar e registrar sistematicamente todas as ações referentes à obra de 

instalação, o funcionamento do Complexo e às interferências ambientais decorrentes. 

 

Este Programa estará dividido em dois Planos básicos que são: 

 

  Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;e 

  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

16.16 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, aqui apresentado, tem a intenção 

de apontar e descrever as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos da construção civil, 

contemplando os aspectos referentes à geração, redução, segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final do empreendimento em 

questão. 
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 Caracterização dos Resíduos 

 

Os resíduos presentes na construção civil apresentam a classificação conforme as Resoluções 

CONAMA nº 307/2002 e nº 348/2004, que classificam como: 

 

CLASSE DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Classe A São resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, proveniente de construções, 

demolição, reformas e reparos de pavimentos ou 

edificações como também daqueles 

provenientes da fabricação ou demolição de 

peças pré-moldadas em concreto. 

Solos provenientes de terraplanagem, 

componentes cerâmicos: tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc., 

argamassa e concreto, peças pré-moldadas 

em concreto: blocos, tubos, meio fios etc. 

Classe B São os resíduos recicláveis para outra 

destinação. 

Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, 

madeiras e outros. 

Classe C Resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a reciclagem ou 

recuperação. 

Produtos oriundos do gesso, isopor, lixa. 

Classe D Resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção ou demolição. 

Tintas, solventes, óleos e outros, ou 

aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e 

outros, bem como telhas e demais objetos 

e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à saúde. 

 

Para que um resíduo tenha destino adequado, é necessário que eles sejam classificados de 

acordo com as normas brasileiras. A NBR 10.004 – Classificação de resíduos (ABNT, 1987a) 

classifica os resíduos em três classes: 
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CLASSE DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Classe I – 

perigosos 

Aqueles que, em função de suas características intrínsecas 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública por 

meio do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou 

ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando 

manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Tintas, solventes, óleos, 

telhas e demais objetos e 

materiais que contenham 

amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde. 

Classe II A– não 

inertes 

Resíduos que podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio 

ambiente, não se enquadrando nas classificações dos outros 

resíduos. 

Estopa, gesso. 

Classe II B – 

inertes 

Aqueles que, por suas características intrínsecas, não 

oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR 

10.007, (ABNT, 1987b) e submetidos a um contato estático 

ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à 

temperatura ambiente, conforme teste de solubilização 

segundo a norma NBR 10.006, (ABNT, 1987c) não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme 

listagem n.º 8 (Anexo G da NBR 10004, ABNT, 1987a), 

excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

Solos provenientes de 

terraplanagem, 

componentes cerâmicos: 

tijolos, blocos, telhas, 

placas de revestimento etc., 

argamassa e concreto, 

peças pré-moldadas em 

concreto: blocos, tubos, 

meio fios, plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, 

madeiras e outros. 

 

 

 

 

 

Triagem dos Resíduos 

 

A triagem ocorrerá no canteiro de obra, onde haverá pequenas centrais de resíduos, 

identificados com os resíduos a serem separados, facilitando o serviço dos serventes 

encarregados do recolhimento e encaminhamento para a central geral de resíduos. 

 

Será montada a central geral de resíduos, com separação e identificação dos resíduos 

existentes e classificação dos mesmos, nas três categorias de RECICLAGEM, 

REUTILIZAÇÃO, e DESCARTE. 

 

A central geral de resíduos estará situada próximaà entrada do canteiro de obra facilitando 

assim a retirada dos resíduos gerados na obra. 
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As caçambas de destinação de resíduos estarão próximas a central geral de resíduos, cobertas 

evitando a umidade e levantamento de particulado pelo vento. 

 

Acondicionamento e Segregação Interna 

 

Os locais de segregação e acondicionamento internos dos resíduos estarão identificados com 

placas e sinalizações, tornando claro o fluxo de geração e recolhimento dos resíduos internos. 

Os resíduos líquidos provenientes de desmoldantes ou aditivo da manta asfáltica estarão 

estocados em local coberto, com contenção de vazamento e em piso impermeável na central 

geral de resíduos. 

 

Transporte Externo 

 

As Empresas Parceira de Transporte para resíduos estarão sendo contratadas no início da obra 

e estarão atendendo os seguintes parâmetros: 

 

 Habilitada para realizar o transporte de resíduo coberto de acordo com a Resolução 

420 da ANTT; 

 Possuir Licença Ambiental emitida pela Entidade Fiscalizadora do Meio Ambiente 

Municipal e/ou Estadual; 

 Veículos identificados conforme determina a legislação; 

 Veículos com documentação necessária para o transporte, bem como plano de 

emergência, no caso de acidentes; 

 Condutores com a documentação necessária exigida por lei para esse tipo de 

transporte; 

 Manifesto de Transporte/Notas fiscais, devolução de uma das vias carimbada tanto 

pelo transportador quanto pelo receptor final do resíduo.   

 

Destino Final 

 

As Empresas Parceiras à prestação de serviços para destinação final estarão sendo contratadas 

no início da obra e estarão atendendo os seguintes parâmetros: 

 

 Licença de Operação (LO) Municipal e/ou Estadual; 

 Licença de Operação que permite o recebimento do tipo de resíduos que está sendo 

destinado para tratamento; 

 Emissão de certificado de Tratamento dos Resíduos e/ou certificado de destinação 

final;e 

 Emissão dos relatórios de recebimento de resíduos a Entidade Fiscalizadora do Meio 

Ambiente. 
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Plano de Capacitação 

 

Em ação preventiva de redução da geração de resíduos e reciclagem, o Plano é realizado 

através de uma conscientização com palestras no período da integração diária, de forma que 

resulta em benefício aos empregados da construção civil.  

 

Os mestres de cada grupo de mão de oba recebem treinamentos mensais e informativos de 

melhorias para a sua equipe.  

 

A capacitação dos serventes envolvidos na limpeza do canteiro de obra ocorre na contratação 

e atualizações mensais para os novos grupos de mão de obra que iniciam em cada etapa. 

 

16.17 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 

 

O Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, aqui apresentado tem a intenção de 

apontar e descrever as alterações e as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final do empreendimento em questão.  

 

Caracterização dos Resíduos 

 

A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes 

deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido, 

seguindo sempre a normativa. 

 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser 

estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

Para a correta destinação dos resíduos, é necessário que ele seja classificado de acordo com as 

normas brasileiras.   
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A NBR 10.004 – Classificação de resíduos (ABNT, 1987ª) e seus Anexos classificam os 

resíduos em três classes: 

 

CLASSE DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Classe I – 

perigosos 

Aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam 

riscos à saúde pública por meio do aumento da 

mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam 

efeitos adversos ao meio ambiente quando 

manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Tintas, solventes, telhas e demais 

objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde, pilhas, baterias, embalagens de 

inseticidas, lâmpadas fluorescentes, 

latas de tinta, cartuchos de tinta de 

impressora, tonners, óleos vegetal e 

mineral queimados, pneus. 

Classe II A– 

nãoinertes 

Resíduos que podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, 

com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao 

meio ambiente, não se enquadrando nas classificações 

dos outros resíduos. 

Estopa, gesso. 

Classe II B – 

inertes 

Aqueles que, por suas características intrínsecas, não 

oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, 

quando amostrados de forma representativa, segundo 

a norma NBR 10.007, (ABNT, 1987b) e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada 

ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme 

teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, 

(ABNT, 1987c) não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade da água, conforme 

listagem n.º 8 (Anexo G da NBR 10004, ABNT, 

1987a), excetuando-se os padrões de aspecto, cor, 

turbidez e sabor. 

Componentes cerâmicos, peças pré-

moldadas em concreto, plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, 

madeiras e outros. 

 

 

Triagem dos resíduos 

 

A triagem ocorrerá no momento da coleta facilitando assim a destinação na central de 

resíduos. 

 

A central de resíduos estará situada em área de fácil acesso de empresas recolhedoras, com 

identificação da área, presença de baias identificadas e piso impermeável com retenção de 

líquidos. 
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Acondicionamento 

 

O acondicionamento dos resíduos ocorre na área de produção do resíduo, seguindo para a 

central de resíduos corretamente identificados e isolados. 

 

Possui Instruções Específicas para o seu manuseio e acondicionamento: 

 

 Os resíduos devem estar acondicionados em tambores metálicos ou bombonas 

plásticas em bom estado de conservação sem furos ou corrosão acentuada; 

 As baias de acondicionamento devem estar identificadas; 

 Todos os tambores, caçambas e bombonas devem estar identificadas; 

 Arquivar todos os Manifestos de Transporte de Resíduos – MTR; e 

 Deve ser preenchido mensalmente o Registro de Movimentação de Resíduos. 

Com relação à empresa transportadora: 

 Confirmação de que não há resíduos domésticos nas áreas de despejos, pois implica 

em multa à empresa transportadora e contratante; 

 Se possível realizar visita ao local de depósito dos resíduos; e 

 No caso de transporte de resíduos perigosos, deve possuir Autorização Ambiental para 

destinação e transporte deste resíduo. 

 

Classificação e Simbologia de Resíduos 
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CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ACONDICIONAMENTO SINALIZAÇÃO 

 

CLASSE I 

RESÍDUOS 

PERIGOSOS 

Apresentam riscos à saúde 

pública e ao meio 

ambiente, exigindo 

tratamento e disposição 

especial em função de 

suas características de 

inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, 

toxicidade e 

patogenicidade. 

Agrupados em local de área 

de contenção, área coberta, 

com baias de contenção, 

isolados e sinalizados. 

  

Classe 9 - Substâncias 

Perigosas Diversas (Nº 

9)Símbolo (sete listras 

na metade superior): 

preto. Fundo: 

branco.Número "9", 

sublinhado no canto 

inferior. 

 

CLASSE II – A 

RESÍDUOS NÃO 

INERTES 

Não apresentam 

periculosidade, porém não 

são inertes; podem ter 

propriedades tais como: 

combustibilidade, 

biodegradabilidade ou 

solubilidade em água. São 

basicamente os resíduos 

com as características do 

lixo doméstico. 

Agrupados de varias 

formas, amarrados, em 

contêiner, sacos plásticos, 

em área de contenção, área 

coberta, isolados e 

sinalizados. 

 

 

 

CLASSE II – B 

RESÍDUOS 

INERTES 

Submetidos aos testes de 

solubilização (NBR-

10.007 da ABNT), não 

têm nenhum de seus 

constituintes 

solubilizados, em 

concentrações superiores 

aos padrões de 

potabilidade da água. Isto 

significa que a água 

permanecerá potável 

quando em contato com o 

resíduo. Muitos destes 

resíduos são recicláveis. 

Estes resíduos não se 

degradam ou não se 

decompõem quando 

dispostos no solo. 

Agrupados em local de área 

de contenção, área coberta, 

isolados e sinalizados. 
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Transporte Externo 

 

As Empresas Parceiras de Transporte para resíduos estarão sendo contratadas no início da 

obra e estarão atendendo os seguintes parâmetros: 

 

 Habilitada para realizar o transporte de resíduo coberto de acordo com a Resolução 

420 da ANTT; 

 Possuir Licença Ambiental emitida pela Entidade Fiscalizadora do Meio Ambiente 

Municipal e/ou Estadual; 

 Veículos identificados conforme determina a legislação; 

 Veículos com documentação necessária para o transporte, bem como plano de 

emergência, no caso de acidentes; 

 Condutores com a documentação necessária exigida por lei para esse tipo de 

transporte;e 

 Manifesto de Transporte/Notas fiscais, devolução de uma das vias carimbada tanto 

pelo transportador quanto pelo receptor final do resíduo.   

 

Destino Final 

 

As Empresas Parceira à prestação de serviços para destinação final estarão sendo contratadas 

no início da obra e estarão atendendo os seguintes parâmetros: 

 

 Licença de Operação (LO) Municipal e/ou Estadual; 

 Licença de Operação que permite o recebimento do tipo de resíduos que está sendo 

destinado para tratamento; 

 Emissão de certificado de Tratamento dos Resíduos e/ou certificado de destinação 

final; e 

 Emissão dos relatórios de recebimento de resíduos a Entidade Fiscalizadora do Meio 

Ambiente. 

 

Recursos Humanos Disponíveis 

 

Será realizada a montagem do grupo de funcionários de empresas terceirizadas e responsáveis 

pelo manejo e limpeza dos resíduos, passando antes por treinamento e detalhamento das ações 

a serem realizadas. 

 

Procedimentos Emergenciais de Controle 

 

Ações preventivas ocorrerão no dia-a-dia da rotina de trabalho dos funcionários, buscando o 

manejo adequado aos procedimentos requeridos pelos resíduos Classe I - Perigosos e Classe 

II – Inertes e não inertes.  
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O uso de EPI’s deverá ser exigido para a proteção de todos os manipuladores de resíduos.As 

emergências que, eventualmente, estejam fora do controle, deverão ser comunicadas, com 

urgência, aos órgãos ambientais (Vigilância Sanitária e Instituto Ambiental do Paraná). 

 

Etapa de Controle: Licenciamento de Instalação e Operação 

 

16.18 Plano de Monitoramento do Sistema Viário 

 

As medidas condicentes ao Tema foram acostadas no Estudo de Impacto de Vizinhança – 

volume a parte. 
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17. Á GUISA DAS CONCLUSÕES 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA aqui 

apresentados, desenvolvidos em favor da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA 

S.A.tem por objetivo disponibilizar como instrumento norteador de gestão ambiental e 

urbanístico, os esclarecimentos às Entidades Governamentais da Administração Direta e 

Indireta no âmbito das Três Esferas Executivas de Poder e da Comunidade Local, a 

habilitação técnica mínima necessária, visto a eminência de Rito Processual ao Licenciamento 

Ambiental (Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO) 

para implantação do Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A. 

 

Vislumbrar tal ícone em favor do Município de Paranaguá vem ratificar como anteriormente 

comentado a cadeia produtiva a qual a Administração dos Portos de Paranaguá & Antonina - 

APPA se faz Representante, consolidando assim as diretrizes traçadas pelo Ente público, visto 

as transformações estruturais responsavelmente assumidas, em especial a Região onde se dará 

a instalação do novo Complexo Logístico Intermodal. A iniciativa proposta pela CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. segue as tendências às quais o Município de 

Paranaguá percorre, vistas as protestações importantíssimas anunciadas pela Administração 

dos Portos de Paranaguá & Antonina – APPA, leia-se expediente “Chamamento Público 

Edital nº 002/2009 – APPA”, por conseguinte a qualificação da CBL - CIA BRASILEIRA 

DE LOGÍSTICA S.A. conforme contrato celebrado n.º 013/2010 de 09/01/2010 (Contrato de 

Permissão Especial Qualificada) e Primeiro Aditivo do Contrato nº 013/2010, 

objetoimplantação do novo Complexo Logístico Intermodal. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA &o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA tiveram a 

preocupação de estabelecerprocedimentos que permitiram avaliar, controlar, projetar, planejar 

e consolidar o projeto no que diz respeito ao cumprimento da legislação, uso racional de 

recursos naturais, cenários urbanos, matérias-primas e insumos, saúde e segurança dos 

Munícipes e dos Trabalhadores e da minimização dos eventuais danos ambientais. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA &o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

perduraram também em confrontar as indagações feitas nos itens: Cenário Conformacional á 

Viabilidade Técnica Legal de Implantação, Caracterização do Empreendimento e Projeto 

Engenharia, com a legislação regente ao Município de Paranaguá, Estado do Paraná& ANP – 

Agência Nacional do Petróleo, bem como as iniciativas e providências tomadas pelo 

Empreendedor CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. em antecipar, mitigar e 

compensar eventuais cenários negativos ao Município de Paranaguá e a Região em discussão.  

 

Foi consultada uma seara de Leis, Decretos, Resoluções, Normas e uma cerca de tendências 

estatísticas, que geram um arcabouço técnico, urbanístico e jurídico ambiental bastante 

conciso e seguro, que permitem categorizar sob o seguinte aspecto:  
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De acordo com as orientações previstas e expostas na Legislação do Município de Paranaguá, 

ratificadas pelas orientações e recomendações constantes na Esfera Federal, a qual discorre 

sobre o assunto, a área onde será instalado e operado o Complexo Logístico Intermodal da 

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A.está enquadrado pelo Município de 

Paranaguá – Lei Complementar nº 62 de 27 de agosto de 2007 e correlatas como as seguintes 

orientações: 

 

Para o Terminal de Granel Líquidos 

 

Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 62 de 27 de agosto de 2007) como ZIP – Zona de 

interesse Portuário, uso prioritário para atividades portuárias e correlatas, garantindo assim a 

implantação dos estabelecimentos classificados como Indústrias 1, 2 e 3, Comércio e Serviço 

Geral, Comércio e Serviço Específico, Comércio e Serviço Setorial e Indústria Caseira, 

Comércio e Serviço Vicinal, Comércio e Serviço de Bairro de grande e médio porte; Sistema 

Viário tipificado como Via Local que destinam-se a promover acesso aos lotes lindeiros; 

podendo nesse caso ser sugerir de natureza permissível; tendo de aproveitamento ossatura 

básica da estrutura proposta, correspondendo às áreas onde o uso do solo é adensado, e 

constituem eixos de circulação de veículos e transporte: tem entrada a Rua LudovicaBório. 

 

Para o Pátio de Estacionamento & Triagem: 

 

Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 62 de 27 de agosto de 2007) como ZIP – Zona de 

interesse Portuário, uso prioritário para atividades portuárias e correlatas, garantindo assim a 

implantação dos estabelecimentos classificados como Indústrias 1, 2 e 3, Comércio e Serviço 

Geral, Comércio e Serviço Específico, Comércio e Serviço Setorial e Indústria Caseira, 

Comércio e Serviço Vicinal, Comércio e Serviço de Bairro de grande e médio porte; Sistema 

Viário tipificado como Via Coletora que destinam-se a receber e distribuir o tráfego das vias 

arteriais para as vias locais: podendo nesse caso ser sugerir de natureza permissível; tendo de 

aproveitamento ossatura básica da estrutura proposta, correspondendo às áreas onde o uso do 

solo é mais adensado, e constituem os principais eixos de circulação de veículos e transporte; 

tem entrada na Avenida Governador Manoel Ribas classificada como C34 segundo Anexo I 

da Lei Complementar 64/2007 de Paranaguá. 

 

Finalmente para as soluções técnicas, todos os Projetos sequem as condicionantes acostadas 

no Regulamento Técnico nº 2 da ANP – Agência Nacional do Petróleo, como também as 

operações de trafegabilidade estarão em atendimento a Resolução nº 2239 da ANTAQ de 15 

de setembro de 2011 onde aprovou a norma de procedimentos para o trânsito seguro de 

produtos perigosos por instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto 

organizado. 
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Visto as passagens legais percebe-se que nenhum ato administrativo ou legal impossibilita a 

instalação do Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A., pois não há percepção de natureza ambiental, urbanística, social ou 

econômica que invalide, direta ou indiretamente, a característica da localidade e da região.  

 

Independente de todas as informações técnicas fornecidas durante este Relatório é importante 

ressaltar a inegável postura acauteladora da CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA 

S.A O esforço intelectual, financeiro e de responsabilidade social despendido, vem de 

encontro às diretrizes traçadas pelo Município de Paranaguá, Administração dos Portos de 

Paranaguá & Antonina – APPA & Instituto Ambiental do Paraná – IAP em fomentar o 

desenvolvimento sustentável da Região. 

 

Assim considera-se me afirmar que:  

 

1. As características de implantação e operação do Complexo Logístico Intermodal da CBL – 

CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. atendem as prerrogativas do zoneamento, dos 

aspectos ambientais e dos aspectos construtivos onde será implantado, seja do Município de 

Paranaguá, da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e do Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP? 

 

Resposta: Sim, diante de todos os fatores levantados, foram feitos todos os enquadramentos 

necessários, apresentados dispositivos de controle, gestão e monitoramento. 

 

2. As características de acessos e arruamento atendem o estipulado no sistema viário existente 

e/ou projetado? 

 

Sim, existe total concordância aos conceitos urbanísticos. 

 

3. Foi respeitada a topografia natural do terreno, visto os perfis locacionais do 

empreendimento?Quala solução desenvolvida? 

 

A topografia natural do terreno é pouco acidentada, assim não haverá necessidade de 

intervenções significativas (cortes e aterros), visto a estabilidade da implantação do Projeto. 

Foram desenvolvidas investigações geológicas na área, as quais garantem a elaboração do 

Projeto de Fundações compatível com as características do empreendimento, garantindo o 

Estatuto da Previsibilidade para processos erosivos, afundamentos e ruptura de estruturas, 

bem como os cálculos de carga para estrutura, onde não ocorrerão impactos significativos à 

região, bem como ao meio ambiente. 

 

4. Quais são as soluções vistoas exigências de seguridade operacional, ambiental e urbana?  
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Todos os projetos elaborados, ordens de serviço e cronogramas de engenharia obedecerão as 

condicionantes acostadas no Regulamento Técnico nº 2 da ANP – Agência Nacional do 

Petróleo, trafegabilidade em atenção a Resolução nº 2239 da ANTAQ de 15/09/2011 onde 

estipula a norma de procedimentos para o trânsito seguro de produtos perigosos por 

instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado, como também 

serão executadas todas as recomendações sugeridas pela Certificação LEED® – 

Sustentabilidade Ambiental. 

 

Em termos Ambientais & de Seguridade Laboral foram atentadas e serão implantadas todas as 

Normativas Legais vigentes e Programas de Auto Gestão. Finalmente para ambientação 

urbana foi desenvolvido Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV a qual precede todos os 

cenários necessários com as devidas medidas de mitigação compatíveis a operação que será 

formulada.  

 

5. Qual será o nível de intervenção e/ou modificação na paisagem urbana consolidada da 

área? 

 

Não haverá nenhuma intervenção e/ou modificação na paisagem urbana, seja de forma 

individualizada e/ou singular, pela instalação do Complexo Logístico Intermodal. 

 

Finamente reafirma e induz a consolidação das Diretrizes traçadas pela Cidade de Paranaguá, 

bem como pela vocação da Cadeia Produtiva da Região, leia-se Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina – APPA.  

 

6. Quais as soluções e/ou proposições em relação à macro e micro drenagem do terreno? 

 

Todos os projetos elaborados, ordens de serviço e cronogramas de engenharia obedecerão as 

condicionantes acostadas no Regulamento Técnico nº 2 da ANP – Agência Nacional do 

Petróleo.  

 

7. Como serão firmados os conceitos de concepção industrial do Projeto? 

 

Todos os preceitos de concepção do Projeto primaram por atender as orientações, ora em 

voga, na Doutrina Ambiental do Estado do Paraná, da União – Agência Nacional do Petróleo 

- ANP, bem como as Diretrizes recomendadas pela Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina – APPA. 

 

8. Quais são as providências em termos do uso e ocupação do solo, bem como as Áreas de 

influência, referentes à implantação do Complexo Logístico Intermodal? 

 

A área onde será instalado o Terminal de Granéis Líquidos pertenceà CBL – CIA 

BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. e, atualmente, está ocupada pelo desenvolvimento de 
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atividades de Armazenagem de Fertilizantes, sem mistura, conforme reza as Portarias 

reguladoras do Ministério da Agricultura. A partir do êxito à aprovação desse Estudo em 

discussão, serão obtidas as autorizações municipais para as atividades de desmobilização da 

atividade atual e demolição das edificações. Inerente ao desenvolvimento do EIA/RIMA, foi 

realizada investigação para determinação de existência de passivo ambiental, a qual 

comprovou ausência de tais ocorrências. Garantido tal escopo, todos os Projetos de 

Engenharia obtiveram o cuidado em atender os preceitos aluídos pela Agência Nacional de 

Petróleo – ANP e pela Prefeitura de Paranaguá, a qual determina parâmetros urbanísticos. 

 

As mesmas premissas foram utilizadas para a área onde será alocado o Pátio de 

Estacionamento e Triagem.   

 

Em relação ao Duto Viário, o trajeto escolhido para o seu encaminhamento está totalmente 

antropizado pela existência de outros dutos. Diante disto não haverá qualquer alteração 

necessária, garantindo assim a atual paisagem e status e/ou interferência ambiental existente.  

 

9. Quais foram as providências de caráter legal, junto ao Pares diretamente ligados ao Rito 

Processual de Implantação e Operação do Complexo Logístico Intermodal – leia-se Prefeitura 

Municipal de Paranaguá, Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, Companhia 

de Águas Brasil – CAB Paranaguá, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – 

APPA, América Latina Logística do Brasil – ALL, Cattalini Terminais Marítimos, CPA 

Armazéns Gerais Ltda, Álcool do Paraná Terminal Portuário S.A., União Vopak Armazéns 

Gerais LTDA ?  

 

Foram consultadas e cumpridas as leis vigentes para construção institucional no local, bem 

como protocolamento de Ofícios solicitando orientações e Anuência e/ou concordância da 

implantação.  

 

10.  Qual será a importância socioeconômica para a Região e para o Município de Paranaguá 

com a implantação do Complexo Logístico Intermodal da CBL – CIA BRASILEIRA DE 

LOGÍSTICA S.A.? 

 

Diante da magnitude do Projeto, caberá um incremento local na ordem 600 mil m
3
 a granel ou 

R$ 30,00 m
3
 – trinta reais por metro cúbico (distribuição de derivados de petróleo e 

biocombustíveis como: etanol, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo) no 

primeiro ano de funcionamento e/ou R$ 18.000.000,00 – dezoito milhões de reais de 

faturamento bruto, subdivididos entre as Operadoras Parceiras no contexto de movimentação 

de produtos a serem disponibilizados. Nesse mesmo contexto caberá uma fatia anual 

significativa ao Erário Público (Estadual & Federal), leiam-se ICMS, PIS e etc.... 
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Na esfera social estima-se a oportunidade da geração de empregos diretos e indiretos na 

ordem 260 vagas, incluído o período de obras e operação. 

 

Por fim, o contexto mais desafiador resiste no montante a ser investido para a implantação do 

Complexo Logístico Intermodal em, aproximadamente, R$ 80.000.000,00 – oitenta milhões. 

 

Diante do exposto, solicita-se muí respeitosamente a autorização por parte dessa prestigiosa 

Entidade, o início do certame de Licenciamento Ambiental – em especial a emissão da 

Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI). 

 

 

Ao ensejo, renovamos protestos de consideração, subscrevendo-nos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Fabrício SlavieiroFumagalli 

Diretor Executivo 

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A. 
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19. ANEXOS 

 

Anexo 01: Estatuto Social e Atas de Assembleias 
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Anexo 02: Certificado de Regularidade IBAMA 

 

IBAMA – Cadastro Técnico Federal – CTF: 

 

A empresa CBL – Companhia Brasileira de Logística S.A., de CNPJ 03.649.445/004-38, não 

apresenta cadastro junto ao órgão IBAMA, conforme imagem do site de consulta. 

Fonte: Site IBAMA – http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php 

 

Este cadastramento está em andamento, mas estará considerado ativo após a obtenção da 

liberação da atividade no local. 
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Anexo 03: Comprovante de Registro IBAMA 

 

IBAMA – Cadastro Técnico Federal – CTF: 

 

A empresa CBL – Companhia Brasileira de Logística S.A., de CNPJ 03.649.445/004-38, não 

apresenta cadastro junto ao órgão IBAMA, conforme imagem do site de consulta. 

Fonte: Site IBAMA – http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php 

 

Este cadastramento está em andamento, mas estará considerado ativo após a obtenção da 

liberação da atividade no local. 
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Anexo 04: Débitos Ambientais IAP 
 

 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA  

CBL – CIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S.A 

700 

 

 

Anexo 05: Procuração 
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Anexo 06: Matrículas e certidões dos Imóveis 
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Anexo 07: Carta de Arrematação. 
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Anexo 08: Chamamento Público EDITAL Nº 002/2009 
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Anexo 09: Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel 
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Anexo 10: Escritura Pública n° 1.052-N, de 10 deAgosto de 1998 
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Anexo 11: Anuências 
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Anexo 12: Anotação de Responsabilidade Técnicas – ARTs 
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