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1. INTRODUÇÃO 

O Calcário 

O calcário é a principal matéria prima para a fabricação do cimento. O principal 

constituinte mineralógico do calcário é a calcita (carbonato de cálcio – CaCO3), podendo 

conter menores quantidades de carbonato de magnésio, sílica, argila e outros minerais. O 

calcário fornece o óxido de cálcio, a argila fornece a sílica, óxido de alumínio e óxido de 

ferro. A gipsita é adicionada ao clinquer (calcário + argila), para regular o tempo de 

endurecimento da mistura após a adição de água.  

As reservas de calcário, ou rochas carbonatadas, são praticamente intermináveis, 

porém a sua ocorrência com elevada pureza corresponde a menos de 10% das reservas de 

carbonatos lavradas em todo mundo. Podem ocorrer jazidas subterrâneas ou a céu aberto – 

situação mais comum no Brasil. O calcário é encontrado extensivamente em todos os 

continentes, e é extraído de pedreiras. 

As reservas lavráveis, de calcário no Brasil estão distribuídas por quase todos os 

estados brasileiros, e, como em muitos países do mundo, representam centenas de anos de 

produção, nos níveis atuais. 

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro de 2010, referente ao ano de 2009, a produção 

de calcário bruto (não beneficiado) se dá em quase todos os estados brasileiros. São 

produzidos cerca de 109,5 milhões de toneladas de calcário bruto e 101,1 milhões de 

toneladas beneficiadas. 

Os maiores produtores de calcário bruto da região sudeste é o estado de Minas 

Gerais, com 36,2 milhões de toneladas produzidas e 32,3% de participação na produção 

nacional; no centro oeste o Distrito Federal, produz 6,3 milhões de toneladas e 5,7%; a 

região nordeste o maior estado produtor é Sergipe com 4,8 milhões de toneladas e 4,3%; na 

região norte o Pará conta com 1,5 milhões de toneladas e 1,45% e na região sul o estado do 

Paraná produz 12,4 milhões de toneladas e 11,1%. Juntos, esses estados perfazem mais da 

metade da produção brasileira, com 53,4% da produção nacional e cerca de 99,7 milhões de 

toneladas. 

A produção de calcário beneficiado também ocorre em praticamente todos os 

estados brasileiros e sua maior produção se concentrada em três estados: Minas Gerais 

com 36,7%; São Paulo com 14,3% e Paraná com 11,2%. Juntos, esses estados perfazem 

mais de 62,2% da produção brasileira, que em 2009 atingiu cerca de 100,6 milhões de 

toneladas.  

O mercado consumidor da produção bruta é bem distribuído: Minas Gerais, com 

20,72% da participação no consumo nacional; São Paulo com 9,77%; Espírito Santo com 
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9,39%, Paraná com 7,56%, Pará com 7,31%, Rio de Janeiro com 6,33%, Sergipe com 

4,37%, e os demais com menor participação no mercado consumidor de produção bruta de 

calcário.  Já, os setores de consumo para o mercado consumidor se deve principalmente à 

produção de cimento com o uso de 39,60% da produção nacional, seguido de extração e 

beneficiamento de minerais com 14,30% e corretivo de solos com 11,33%, além de outros 

usos. 

Os maiores consumidores do calcário beneficiado em relação às regiões brasileiras 

concentram-se na região sudeste com 48,47%, destaque para o estado de Minas Gerais 

com 32,83%, região centro-oeste com 17,50% e para a Capital Federal com 5,62%; e a 

região sul com 14,28% destacando o estado do Paraná com 10,87%. 

Uso do Calcário na Indústria de Cimento 

O cimento é feito a partir de uma mistura de calcário com argilas, numa proporção de 

4:1 ou mais, que posteriormente é moída e calcinada em fornos rotativos horizontais, que 

atingem altas temperaturas (1.450ºC). O resultado é a produção do clinquer, um produto 

intermediário, ao qual são adicionadas pequenas quantidades de gipsita, calcário e outros 

materiais, dependendo do tipo de cimento a ser produzido. O clinquer e os aditivos são 

então moídos até obter um pó fino, que é o cimento.  

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), no ano de 2007, o 

Brasil produziu cerca de 46,59 milhões de toneladas de cimento (SNIC, 2008). Para cada 

tonelada de cimento produzida, são necessárias 1,4 toneladas de calcário (Sampaio e 

Almeida, 2009).  

A produção de cimento representa a maior parte da demanda pelo calcário produzido 

no Brasil, assim como no mundo. Dada essa participação expressiva e constante ao longo 

dos últimos anos, de mais de 60% do calcário produzido, é provável que o cimento continue 

sendo o maior consumidor do calcário produzido, pelo menos até o ano de 2030, horizonte 

para a projeção da demanda futura do calcário, realizada neste estudo. 

Indústria do Cimento 

O cimento é um material diretamente ligado ao desenvolvimento da construção civil. 

Representa o principal componente do concreto, material essencial para o desenvolvimento 

da infraestrutura do país, sendo utilizado para a construção de estradas, pontes, sistemas 

de abastecimento de água, tratamento de esgoto, escolas, hospitais e habitação. Além de 

sua enorme importância econômica, o cimento e seu processo de produção têm contribuído 

para a solução de vários problemas ambientais, ao incluir em seu processo produtivo o 

aproveitamento de inúmeros resíduos industriais como matéria-prima ou combustível, e 

ainda adições ativas, como é o caso das escórias siderúrgicas e cinzas de termelétricas. 



                                                        

30 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

O parque industrial de cimento no Brasil é relativamente antigo dentro da economia 

brasileira. Após uma fase pioneira, iniciada no final do século XIX, o cimento começou a ser 

produzido no Brasil em escala industrial a partir de 1926 quando foi instalada a primeira 

fábrica, tendo como empresa pioneira a Companhia Nacional de Cimento Portland Perus, 

localizada em São Paulo e desde então tem se expandido paulatinamente. 

Na década de 70, a produção cresceu intensamente, com uma elevação do patamar 

de 9,8 milhões de toneladas por ano para 27,2 milhões de toneladas no início dos anos 80, 

período em que a recessão da economia nacional provocou queda no consumo. Ao longo 

dos anos 90 houve uma retomada no crescimento do consumo, que provocou grande 

aumento de produção. A produtividade desenvolvida na época da estagnação foi 

extremamente eficaz para a obtenção dos resultados nessa fase. O ano de 1999 foi 

excepcional, alcançando 40,2 milhões de toneladas de cimento devido, especialmente, ao 

advento do Plano Real. A partir de 2000, a produção sofreu queda resultante das sucessivas 

crises mundiais e consequente instabilidade econômica. Desde 2004 o consumo se 

estabilizou, indicando o início de uma retomada.  

O consumo de cimento voltou ao patamar de 40 milhões de toneladas no ano de 

2006, com o aquecimento da construção civil. No ano seguinte, o mercado atingiu o número 

de 45 milhões de toneladas de cimento consumidas no país.  

Em 2012, o consumo de cimento no Brasil superou a marca de 69 milhões de 

toneladas. Depois de um longo período de seguidas taxas expressivas de aumento no 

consumo de cimento, o Brasil chegou ao final de 2013 com 2,4% de crescimento em relação 

ao ano anterior, permitindo a produção atingir um patamar de 70,2 milhões de toneladas. 

Esse arrefecimento já era esperado e deverá ser ainda maior em 2014 e 2015. 

No Brasil, em 2011, operavam 81 fábricas, pertencentes a 15 grupos industriais 

nacionais e estrangeiros. O parque industrial nacional continuou crescendo, com 

inauguração de novas unidades (atualmente 88 fábricas) e aumento da capacidade de 

fábricas já existentes.  

De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro de 2010, o total de cimento produzido 

para o mercado consumidor no Brasil em 2009 corresponde a 46,23% do total de calcário 

extraído e beneficiado. O estado do Paraná produziu cerca de 8% do calcário bruto e 

beneficiou 10,87%. 

Do total da produção nacional de cimento, cerca de 34% são produzidos por grupos 

estrangeiros: o grupo português Cimpor - Intercement, o francês Lafarge e o suíço Holcim, 

maior fabricante mundial de cimento em receita em 2013 seguida pela Lafarge.  
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Estes dois últimos anunciaram o acordo de fusão, abrindo caminho à criação da 

maior empresa de cimento do mundo, com um valor de 50.000 bilhões de dólares. Os dois 

grupos pretendem fechar o negócio até ao primeiro trimestre de 2015 e as ações na nova 

empresa vão estar cotadas nas bolsas de valores de Paris e de Zurique. A nova empresa, 

que deverá designar-se LafargeHolcim, terá uma posição única em 90 países e será 

uniformemente equilibrada entre os países em desenvolvimento e aqueles em forte 

crescimento.  

 

Figura 1: Fábricas de cimento do Brasil e a produção por grupo (Fonte: SNIC/2013). 

 

Quadro 1: Produção e despacho de cimento por grupo. 

Grupo Industrial 
Produção (t) Despacho (t) Produção (t) Despacho (t) 

2012 2013 

Votorantim 24.361.154 24.207.887 25.161.477 25.268.913 

Intercement 1.634.724 12.472.451 12.975.005 12.484.214 

João Santos 7.161.124 7.085.104 7.105.226 7.110.371 

Lafarge 6.060.762 6.079.762 5.908.073 6.060.087 

Holcim 4.630.587 4.622.551 4.422.130 4.422.130 

Ciplan 2.414.194 2.417.647 2.724.375 2.781.539 

Itambé 1.677.803 1.675.002 1.789.509 1.789.491 

Outros (estimado) 9.868.951 9.812.527 10.074.980 10.044.188 

Total Brasil 68.809.299 68.373.031 70.160.775 69.960.933 

(*) Inclui estimativa do cimento despachado no país por misturadores e fábricas integradas não associadas. 

Fonte: SNIC. 
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Quanto às regiões produtoras, a região Sudeste com o estado de Minas Gerais é o 

maior fabricante de cimento no Brasil. A abundância e a excelente qualidade do seu 

calcário, faz com que seja responsável pelo abastecimento de diversos estados do país. 

São Paulo é o maior consumidor, mas por seu calcário não ser tão puro como o de Minas 

Gerais, produz apenas 60% de suas necessidades. 

Quadro 2: Maiores estados brasileiros produtores de cimento. 
Maiores Estados Produtores Milhões de t Participação 

Minas Gerais 16,5 23,9% 

São Paulo 9,4 13,7% 

Paraná 5,6 8,1% 

Rio de Janeiro 5,1 7,4% 

Distrito Federal 3,9 5,6% 

Sergipe 3,1 4,5% 

Espírito Santo 2,6 3,8% 

Paraíba 2,5 3,6% 

Rio Grande do Sul 2,2 3,2% 

Ceará 2,1 3,1% 

 

O ano de 2014 foi considerado o marco para o desenvolvimento industrial da 

Paraíba, quando o Estado se consolida como polo cimenteiro operado por seis grandes 

novas fábricas, podendo se tornar o segundo maior estado produtor de cimento do Brasil 

com projeção de 10 milhões de toneladas de cimento por ano, ficando somente atrás de 

Minas Gerais. Atualmente, a Paraíba produz 2,5 milhões toneladas de cimento por ano. Este 

potencial alimentará, entre outros, a cadeia de concretos e pré-moldados, construção civil 

industrial e residencial, além de todo setor imobiliário.  

Com história na fabricação de cimento, a Paraíba já abrigou a primeira fábrica do 

país, construída em 1892. Agora, cinco grandes empresas formarão o Polo Cimenteiro no 

Litoral Sul, elevando em 400% a produção atual. No município de Alhandra, a fábrica da 

Elizabeth Cimentos está com obras em andamento, bem como em Pitimbu, onde se 

instalará uma unidade do Grupo Brennand Cimentos. Além dessas, a Cimpor, que já possui 

uma unidade em João Pessoa, está construindo sua segunda fábrica paraibana na cidade 

do Conde, e o Grupo Votorantim avança também com seu projeto na cidade de Caaporã, 

cidade que terá a indústria Lafarge ampliada. 

O Paraná também é um importante produtor de cimento, respondendo por cerca de 

11% da produção nacional. Em 2008, o Paraná produziu 5,31 milhões de toneladas de 

cimento e em 2009 produziu 5,33 milhões de toneladas, das quais a Cimento Rio Branco do 

Grupo Votorantim, com unidade em Rio Branco do Sul, respondeu por 76% da produção 

estadual. O restante foi produzido pela Cimento Itambé, com unidade em Balsa Nova e 

mineração em Campo Largo.  
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 Tanto a produção quanto o consumo aparente de cimento no Estado do Paraná 

apresentou queda significativa no ritmo de crescimento de 2008 para 2009, acompanhando 

a tendência nacional. Em 2010, o Paraná produziu 5,68 milhões de toneladas de cimento, 

participando com 9,6% da produção nacional que foi de 59,0 milhões de toneladas. No 

mesmo ano o consumo aparente no Paraná foi de 3,75 milhões de toneladas, com 

crescimento de 21,1% em relação a 2009. 

A indústria de artefatos de concreto e cimento demanda, para cada tonelada de 

cimento, de 3,6 a 10,9 toneladas de agregado a depender da especificação técnica do 

produto. Se considerarmos que em 2010 todo o consumo aparente de 3,75 milhões de 

toneladas de cimento no Paraná foi utilizado para a elaboração de concreto e argamassa, 

ter-se-ia uma demanda estimada entre 13,5 a 40,9 milhões de toneladas de agregados. 

Conforme estatística produzida pela MINEROPAR, para a produção de uma tonelada de 

cimento se consome em média 1,8 toneladas de minério não metálico como o calcário. Por 

este parâmetro, para a produção de 5,68 milhões de toneladas de cimento no Paraná em 

2010 se consumiu/produziu cerca de 10,2 milhões de toneladas de minério.  

O cimento é um insumo básico da indústria de construção, utilizado em grandes 

quantidades na produção de habitações, infraestrutura, estradas, pontes, saneamento, 

hidrelétrico. Portanto, aos agentes econômicos, no geral, interessa conhecer os 

mecanismos de formação de seus custos industriais e de seu preço final. 

Com a evolução da renda, o aumento da massa salarial (em razão da elevação do 

número de empregos), o crescimento da oferta de crédito para empreendimentos da 

construção civil e as obras em infraestrutura, contribuíram para o crescimento do mercado 

interno e um maior consumo do cimento, concentrado o maior mercado consumidor na 

região sudeste. 

De acordo com dados preliminares da indústria e estimativas do mercado cimenteiro 

indicam que as vendas de cimento para o mercado interno brasileiro em julho de 2014 

atingiram 6,2 milhões de toneladas, com queda de 0,5% em relação a igual mês do ano 

anterior. As vendas do período janeiro a julho de 2014 alcançaram 40,7 milhões de 

toneladas. Na comparação com o mesmo período de 2013, apresentaram crescimento de 

2,3%. As vendas acumuladas nos últimos doze meses (ago/13 a jul/14) atingiram 70,8 

milhões de toneladas, com expansão de 2,6% sobre igual período anterior (ago/12 a jul/13). 

Nos últimos anos, principalmente em 2010, com um crescimento no consumo acima 

de 15% sob o ano anterior, surpreendeu parte dos grupos cimenteiros, que correm contra o 

tempo para aumentar suas capacidades instaladas para, tentar, equilibrar suas ofertas com 

a demanda prevista para o mercado interno.  
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O tempo necessário para a implantação de um projeto, dos estudos preliminares até 

o funcionamento de uma fábrica de cimento, é de 3 a 5 anos e a escala mínima nas 

unidades industriais é de 1 milhão de toneladas/ano de capacidade instalada, com 

investimento de 200 a 300 milhões de dólares. 

O mercado de cimento constitui exemplo clássico de oligopólio puro, em que um 

número restrito de concorrentes oferece o mesmo produto homogêneo e sem um substituto 

direto, corrobora para tal prática. A necessidade de grande volume de investimentos para 

iniciar uma fábrica, os ganhos de escala de produção, o acesso restrito à matéria-prima, 

próxima dos grandes centros consumidores, a disponibilidade de energia e os altos custos 

de transporte e armazenamento, devido ao baixo valor relativo do produto e à sua 

perecibilidade, constituem barreiras quase naturais à entrada de novas empresas no 

mercado.  

O Grupo Brennand  

O Grupo Brennand fundado em 1917, sediado em Recife/PE, iniciou suas atividades 

com o mercado sucroalcooleiro, posteriormente expandiu sua atuação para os ramos de 

industrialização de cerâmicas e azulejos, vidro, cimento e geração de energia elétrica. O 

reinvestimento das próprias competências é a política adotada pela empresa, resultando em 

um crescimento constante das atividades e ativos, além de atualmente influenciar 

amplamente diversos setores da economia. 

Dentre as suas diversas atuações no mercado nacional destacam-se a fabricação de 

cimento Portland o qual o grupo já atuou com unidades industriais em Goiás, Paraíba e 

Alagoas, chegando a deter mais de 6% do mercado nacional. Atualmente, a empresa 

Mineração Delta do Paraná, pretende instalar uma nova unidade denominada COMPLEXO 

MINEROINDUSTRIAL, localizada nos municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. 

Grupo Ricardo Brennand 

Devido aos diversos setores de atuação da empresa Brennand, optou-se em criar 

grupo Ricardo Brennand que é a subdivisão da atuação da empresa. Desta forma tem-se a 

Brennand Energia, Brennand Cimento, Brennand Plaza, Reserva do Paiva, Instituto Ricardo 

Brennand, Educandário Nossa Senhora do Rosário e Brennand Energia. 

A Brennand Energia fornece energia ao mercado regulado e tem forte atuação no 

mercado livre, tendo se constituído no maior fornecedor de energia elétrica nacional no 

segmento de consumidores potencialmente livres. Toda energia elétrica é gerada de forma 

sustentável, visando à preservação do meio ambiente.  
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Em virtude da tradição, do reconhecimento do mercado e por acreditar no 

crescimento do setor, a Brennand Cimentos retoma suas operações no mercado cimenteiro. 

A Brennand Cimento conta com fábricas modernas e infraestrutura de última geração. 

Com uma sólida experiência, a Brennand Cimentos inicia as atividades em sua 

primeira fábrica, localizada em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. O empreendimento 

é composto por jazidas para a exploração de calcário e argila, principais matérias-primas do 

cimento, e uma unidade industrial para produção, estabelecida às margens da BR-040. 

Todo o processo foi conduzido dentro dos padrões ambientais exigidos, e mantém 

uma postura de responsabilidade, transparência e respeito com todos os envolvidos: 

funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades próximas ao 

empreendimento.  

Nos mesmos moldes da fábrica de Sete Lagoas, o Grupo Ricardo Brennand está 

construindo uma fábrica de cimentos no Município de Pitimbu, litoral da Paraíba. A nova 

unidade terá modernas instalações e sistemas de controle e qualidade de última geração; 

equipamentos com baixo consumo de energia e layout da fábrica sequencial, com áreas de 

proteção que garantem controles ambientais e melhor manuseio da matéria prima. E 

atualmente está desenvolvendo estudos para a instalação de uma nova fábrica no estado do 

Paraná. A Brennand Cimentos chega com a mais avançada tecnologia do mundo. Tudo 

para produzir um cimento de qualidade superior e alto desempenho, o Cimento Nacional. 

Para garantir a padronização e homogeneidade do produto, o Analisador de Nêutrons 

online, único no Brasil, assegura a análise química constante da matéria prima, com controle 

em tempo real. Destaque também para o forno de última geração, que assegura um 

processo mais eficiente, um melhor desempenho de produto e economia de energia. Outro 

ponto importante são os filtros de última geração e o reaproveitamento de gases: reduzem a 

poluição, aumentam a segurança e a sustentabilidade nos processos. Significa respeito ao 

meio ambiente e qualidade de vida para a população da região. 

Um marco na arquitetura da orla recifense o Brennand Plaza, conta com uma 

infraestrutura na orla de Boa Viagem, bairro nobre na zona sul do Recife, possuindo 

diferencial que se reúnem em um espaço de tranquilidade e lazer. 

A Reserva do Paiva é um empreendimento desenvolvido pelo Grupo Ricardo 

Brennand em parceria com a Odebrecht Realizações Imobiliárias. E foi lançado em 2008 

como o mais novo destino de turismo, lazer e moradia de alto padrão, totalmente planejado 

no Nordeste do Brasil, apresenta o novo conceito de viver e de lazer, com a assinatura do 

arquiteto Henri Michel de Fournier, que superou um grande desafio: encontrar o equilíbrio 

entre a arquitetura urbana e a utilização responsável de recursos naturais. O 

empreendimento preza pelo conforto e qualidade de vida dos moradores e adota o conceito 

http://www.cimentonacional.com.br/
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de construções horizontais e de baixo adensamento. Ocupa uma área de 526 hectares, com 

8,6 quilômetros de praia, 5 quilômetros de rio e cercado por mais de 500 hectares de Mata 

Atlântica preservada. A Reserva do Paiva tem como princípio o conceito de sustentabilidade 

e por isso, firmou compromisso com as comunidades do entorno para o desenvolvimento de 

um Programa de Sustentabilidade, que vem sendo desenvolvido desde o início da 

implantação do bairro, com sensibilização e incentivo às melhores práticas nos temas de 

hospitalidade, meio ambiente e cultura. 

O Instituto Ricardo Brennand localiza-se em uma área de 30.000 m², é um complexo 

cultural formado por Museu, Pinacoteca e Biblioteca. Nasceu em 2002 objetivando levar 

uma forma alternativa de contemplação da arte e aprendizado a grandes parcelas da 

população. Preza a disseminação da arte e da cultura, por meio de programas educacionais 

voltados as crianças e jovens, com ênfase no período “Brasil Holandês”, reunindo a maior 

coleção particular de Frans Post do Brasil. Atualmente se destaca em todo o país como 

importante centro cultural do Nordeste brasileiro, recebendo cerca de 217.000 

visitantes/ano, e realizando eventos culturais regionais, nacionais e internacionais. Visa 

incentivar os cidadãos conscientes e responsáveis e que estão dispostos a fazer do mundo 

um lugar melhor para se viver, o investindo em cultura. 

O Educandário Nossa Senhora do Rosário, localizado no bairro da Várzea, em 

Recife/PE. As crianças possuem constante acompanhamento médico, nutricional e 

educacional, com aulas de educação infantil, música e arte. Atuando também no 

desenvolvimento sociocultural dos adolescentes da comunidade rural de Brotas, no 

município de Araputanga/MT. Desenvolve estudos através de profissionais da área de 

Assistência Social e contribuindo com a compra de equipamentos e mobiliários. Criou uma 

biblioteca com diversos títulos de livros escolares do Colégio Cleuza Braga Hortência. No 

ano de 2009, contribuiu com a construção do auditório da Faculdade Católica Rainha da 

Paz, em Araputanga/MT. Hoje, acompanha o despertar de mais de 400 alunos da 

comunidade rural para o mundo da informática, e os projeta para um futuro cada vez mais 

promissor. 

Possui desde o ano de 2000, a Brennand Energia que possui treze hidrelétricas em 

operação comercial, com capacidade de 288MW, uma hidrelétrica em construção, com 21 

MW, e quatro hidrelétricas em início de implantação, com 49MW, totalizando ao final de 

2012, 358 MW de capacidade instalada. Adicionalmente, a Brennand Energia vem 

desenvolvendo novos projetos de centrais hidrelétricas e parques eólicos. Sempre com 

visão de longo prazo e reinvestindo os seus resultados, o Grupo estabeleceu como meta 

atingir a capacidade instalada de 600 MW até 2015.  
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2. APRESENTAÇÃO 

Em atenção aos Requerimentos de Licenciamento Ambiental protocolados no 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP sob o n° 12.222.893-2, solicitando Licença Prévia com 

vistas à Implantação de Empreendimento – Unidade Industrial para Produção de Cimento e 

nº 12.222.894-0 para extração Mineral de Calcário e Argila, para extração de calcário nos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, e tendo em vista o previsto na Resolução 

CEMA n° 065/2008 e Resolução 01/86 do CONAMA, os empreendimentos pretendidos 

necessitam de apresentação de EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de 

Impacto Ambiental, anteriormente ao Licenciamento Prévio, em função de suas 

características, porte, localização e impactos decorrentes da mineração e unidade fabril. 

Em conformidade com o exigido nos Ofícios 009/2014-IAP/DLE e 010/2014-IAP/DLE 

da necessidade de EIA/RIMA, e, atendendo o Ofício nº 004/2015-DIREN/DLE no qual 

esclarece que o procedimento de licenciamento será para um único empreendimento – 

Complexo Mineroindustrial, observadas as legislações vigentes bem como demais 

relevantes à implantação do complexo – Extração Mineral e Fábrica de Cimento, elaborou o 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental com o objetivo de obtenção 

do licenciamento ambiental.  

Desta maneira, considerando os parâmetros definidos por normas e leis vigentes e o 

caráter decisivo sobre as ações administrativas voltadas ao licenciamento ambiental, o 

EIA/RIMA torna-se um dos principais recursos técnicos à análise da viabilidade operacional 

da indústria.  

A avaliação dos impactos ambientais, como resultado de mecanismos técnicos e 

científicos, foi instituída pela Política Nacional do Meio Ambiente em 1986, através da 

Resolução nº 001/86 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece 

diretrizes básicas e critérios gerais para a elaboração dos planos e projetos, de acordo com 

a natureza e o porte do empreendimento.  

Os estudos ambientais na área de influência do empreendimento foram 

desenvolvidos através do diagnóstico dos sistemas naturais e antrópicos, da avaliação dos 

impactos ambientais nas fases de viabilização do empreendimento, da definição das 

medidas mitigadoras e da criação de programas de monitoramento ambiental. 

O diagnóstico ambiental na área de influência direta e diretamente afetada abrangeu 

atividades de pesquisa e levantamentos técnicos para a caracterização dos aspectos físicos, 

bióticos e socioeconômicos dos sistemas regionais. 
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A avaliação dos impactos ambientais resultou de um conjunto de procedimentos, 

adotados com base em métodos científicos de análise, que compreenderam a identificação, 

a classificação e a hierarquização das possíveis interferências. 

A proposição das medidas mitigadoras visou o estabelecimento de ações preventivas 

e corretivas para controlar e minimizar os impactos negativos, recuperar as áreas 

degradadas e potencializar os impactos positivos. 

Por fim, os programas ambientais envolveram o planejamento executivo dos 

métodos e parâmetros técnicos a serem implementados para a manutenção e o controle da 

qualidade ambiental. 

2.1. INFORMAÇÕES GERAIS  

A MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A. integra a BRENNAND CIMENTOS, 

empresa controlada pelo GRUPO RICARDO BRENNAND, que desenvolve atividades em 

segmentos diversos desde 1917, quando iniciou seus negócios em Recife/PE, cidade onde 

está localizada sua sede. 

A história do Grupo iniciou-se com negócios no setor sucroalcooleiro e desde então 

suas atividades expandiram e diversificaram-se para industrialização de cerâmicas e 

azulejos, vidro, cimento e geração de energia elétrica. Sua política de reinvestimento nos 

próprios negócios possibilitou o crescimento contínuo e gradual do Grupo que, na década de 

noventa, já atuava em diversos setores da economia, principalmente nos segmentos 

industriais.  

Nesse momento o Grupo se prepara para investir no setor de produção de calcário 

destinado a usos diversos, como para a indústria cimenteira, cerâmica, ração animal, 

construção civil, etc. Para tanto criou a Mineração Delta do Paraná S.A., que tem como 

estratégia principal de crescimento o investimento em projetos de mineração que, viáveis 

economicamente, podem ser realizados através de ações ambiental e socialmente 

responsáveis. 
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2.2. EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL 

Razão Social: MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

Endereço: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 2.589, Andar 3 Sala 303 

 Boa Viagem, Edifício Empresarial Alexandre Costa e Silva 

CNPJ/MF 14.779.591/0001-51 

Município/Estado: RECIFE – PE 

 

2.3. ELABORADOR DO EIA/RIMA 

Razão Social: LELLA REGINA CURT BETTEGA EIRELI 

Nome Fantasia: LCB CONSULTORIA E PROJETOS 

Endereço: Rua Rômulo César Alves, 405 

Município/Estado: CURITIBA – PR 

CNPJ/MF: 04.943.994/0001-30 

Registro no CREA/PR: 39.371 

Cadastro no IBAMA: 220.476 

Telefone: (41) 3372-8284 

E-mail: lella@lcbconsultoria.com.br  

 Lella Regina Curt Bettega 

 

2.4. EQUIPE TÉCNICA DO EIA/RIMA 

EMPREENDEDOR 

 

João Cipriano do Nascimento Neto 

Diretor Técnico 

 

 
COORDENAÇÃO GERAL 

 

 

Lella Regina Curt Bettega 

Engenheira Florestal CREA-PR 25.120-D 

Advogada OAB 20.437  
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2.4.1. COMPOSIÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Nome do Profissional Formação Registro de Classe  

Meio Físico 

André Luciano Malheiros, Dr. Engenheiro Civil 

Qualidade do Ar  

Ruídos 

CREA-PR 67.038/D  

Elaine Aparecida Bonacim Mestre em Geologia Ambiental CREA-PR 21.960/D  

Gisele C. Sessegolo Bióloga, MSc CRBio 8.060/3  

Helder Rafael Nocko, Dr. Engenheiro Ambiental 

Qualidade do Ar 

Ruídos 

CREA-PR 86.285/D 

 
 

Luís Fernando Silva da Rocha Geógrafo  

Espeleólogo 
CREA-PR 105.590-D  

Margret Engel Administradora, MSc  

Qualidade do Ar 

Ruídos 

CRA 22.042  

José Roberto de Góis Geólogo CREA-PR 15.555/D  

Meio Biológico 

Fabrício Locatelli Trein Biólogo 

Fauna 
CRBio7 45.227/07/D  

Juliano José da Silva Santos Biólogo 

Fauna 
CRBio7 34.006/D  

Leonardo Pussieldi Bastos Biólogo 

Fauna 
CRBio7 28.808/07/D  

Raphael Eduardo Fernandes Santos Biólogo 

Fauna 
CRBio7 45.317/07/D  

Lella Regina Curt Bettega Engenheira Florestal 

Flora 
CREA-PR 25.120/D  

Vania Portela Engenheira Florestal 

Flora 
CREA-PR 55.079/D  

Meio Socioeconômico 

Osvaldo Paulino da Silva Historiador * 

Mestre em Arqueologia** 
-  

Paulo Roberto Malucelli Engenheiro Civil 

Estudo de Tráfego 
CREA-PR 9.198/D  
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Nome do Profissional Formação Registro de Classe  

Paulo Roberto Rodachinski Geógrafo 

Elaboração Cartográfica 

Estudo Sócio Ambiental 

CREA-PR 119.241/D  

(*) Área sem necessidade de recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica. 
(**) Profissional com pós-graduação em Arqueologia, atividade que não é disciplinada pelo sistema CONFEA/CREA e não tem 

regulamentação específica em Conselho de Classe. 
 

 

 

 

  

Apoio Técnico  

Ar e Ruídos  

Débora Lia Perazolli Analista de Proj. Ambientais, Eng. Ambiental  

Sandro Vissotto Analista de Proj. Ambientais, Eng. Mecânico  

Fernando Armani Consultor 

Diego Samy Frantz Geógrafo 

Arqueologia  

Magali Agnes Silva Llorente Especialista em Direito Ambiental 

Cassiano Silveira dos Santos Historiador 

Fábio José do Lago Geógrafo 

Maria Aparecida Tomaz Técnica em Arqueologia 

Espeleologia  

Darci P. Zakrzewski Geógrafo e Espeleólogo 

Geologia  

Alexandre Bartozievicz Geólogo 

Tiago Menegasso Esteves Estagiário de Geologia 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

Existe um consenso internacional que a viabilidade econômica de uma Fábrica de 

Cimento, que é o caso da empresa Mineração Delta do Paraná S.A., deve ficar o mais 

próximo possível das jazidas minerais, principalmente o calcário. 

Essa condição determina a presença da unidade fabril da Mineração Delta do Paraná 

na região, cuja geologia é, em particular, adequada pela formação de calcários. 

Do ponto de vista técnico, fica evidente que o “modus operandus” de uma nova 

unidade fabril mais moderna e simplificada proporcionará condições mais adequadas no 

controle das atividades que serão implementadas. 

Do ponto de vista econômico, é obvio que a redução de custos implica em construir a 

linha de produção o mais próximo possível, da jazida existente no local e a instalação da 

indústria foi prevista com o intuito de concretizar esta condicionante. 

Do ponto de vista ambiental, a Unidade Industrial sendo instalada próximo à jazida, 

afetará menos o meio ambiente, não só na fase de construção, como também de operação. 

As atividades, por exemplo, na fase de construção, seus aspectos ambientais e impactos 

associados, são temporários, localizados e pouco irão interferir os meios físico, biótico e 

antrópico. 

Sabe-se que a fábrica funcionará usando a tecnologia denominada via seca, cujas 

características de completo domínio tecnológico, são consagradas em todo o mundo. 

Inclusive e principalmente nos países mais industrializados, onde as exigências ambientais 

são mais fortes, existe uma expansão desse processo, por ser mais econômico e 

ambientalmente controlado. 

Os fornos rotativos, cada vez mais avançados do ponto de vista tecnológico, estão 

sendo fabricados praticamente em série e este processo de fabricação deve rigorosamente 

satisfazer as exigências ambientais dos seus próprios países, em geral mais rigorosas que 

as brasileiras. 

Em suma, a nova tecnologia a ser importada e implantada na Mineração Delta do 

Paraná, em todas suas operações, em todos seus aspectos, são planejadas e executadas, 

visando como alvo principal, o atendimento da legislação vigente. 

A não realização do empreendimento implica em reverter às expectativas da 

comunidade com respeito ao aumento de renda e emprego para o município. Em relação 

aos meios biológico e físico a não instalação do complexo implica na permanência da 

qualidade ambiental atual sem nenhuma modificação ou melhoria paisagística. A 

implementação de um Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por 

Formações Florestais Nativas, além da Compensação Ambiental prevista pela Lei 
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11428/2006 – Lei da Mata Atlântica, é um exemplo de uma alteração e melhoria na 

paisagem local, além da melhoria ambiental com a formação de áreas nativas extensivas. 

Dessa forma, atendendo às expectativas e prerrogativas sócio ambientais, o objetivo 

principal da empresa Mineração delta do Paraná., ao propor a viabilização deste projeto é a 

implantação de um Complexo Mineroindustrial, com o intuito de que a Unidade de 

Mineração venha atender a Unidade Industrial para fabricação de cimento, objeto deste 

licenciamento, envolvendo a extração de calcário calcítico, filito e argila, através de 

metodologia usual e de ampla utilização no mercado, compreendendo desmonte de minério 

com explosivos e britagem/moagem em granulometrias compatíveis com as exigências do 

mercado e fabricação de cimento. 

Demais objetivos do empreendimento podem ser sintetizados como segue: 

 Produção inicial de 4.000 toneladas de clinquer por dia (considerando uma linha 

de produção), devendo atingir uma produção de cimento em 2.500.000 toneladas 

por ano, já na fase de operação plena; 

 Desenvolvimento dos trabalhos em consonância com os melhores padrões 

técnicos de engenharia de minas vigentes e com as normas de segurança do 

trabalho e higiene exigidas pela legislação em vigor; 

 Condução das atividades operacionais compatíveis com as normas de 

preservação/conservação ambiental, objetivando minimizar ou mesmo evitar os 

impactos negativos; 

 Manter constante interação e integração com a comunidade local. 

Evidentemente, deve-se mencionar também como objetivo importante, a geração de 

empregos diretos e indiretos no mercado local, o aumento da arrecadação tributária nos 

vários níveis, e consequentemente, um incremento na economia dos municípios. 
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4. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TÉCNICAS 

O estudo das alternativas locacionais faz parte da regulamentação de execução de 

Estudos de Impacto Ambiental estabelecida na Resolução CONAMA 001/86.  Seu principal 

objetivo é o exame sistemático e prévio das consequências causadas por projetos, planos e 

políticas atinentes ao empreendimento em determinado local, visando fornecer a quem 

decide o espectro de implicações das ações alternativas e proporcionando maior segurança 

no processo de escolha. 

4.1. COMPLEXO MINEIRO 

Devido à natureza deste empreendimento – mineração de calcário – este processo é 

extremamente limitado, já que a escolha da área de lavra está condicionada a umas das 

principais características de qualquer jazimento mineral que é sua rigidez locacional, já que 

é fruto da ação de vários eventos geológicos, nos quais interagem inúmeras variáveis e com 

desenvolvimento e evolução se estendendo por milhões de anos. A concentração 

econômica de determinada substância mineral – jazida – para fins de aproveitamento 

comercial é avaliada através de levantamentos geológico-prospectivos visando definir seu 

real potencial em termos de quantidade e qualidade, bem como das condições operacionais 

de extração, tendo como objetivo a futura utilização do bem mineral nos vários setores da 

indústria de transformação. 

Este é o caso das jazidas em questão que são objeto de trabalhos de pesquisa 

geológica desde a obtenção dos direitos minerários – DNPM 802.585/1968 (Figura 2). 

Dentre as características que dão à atividade mineral atributos especiais tem-se a 

rigidez locacional, significando “que o empreendedor não pode escolher livremente o local 

onde exercer sua atividade produtiva, porque as minas devem ser lavradas onde a natureza 

as colocou. Isso faz com que o legislador tenha que criar marcos regulatórios especiais para 

a mineração. A sociedade, dependente dos bens minerais, deve propiciar condições para o 

desenvolvimento deles” (William Freire). Complementando, esta característica, aliada ao 

interesse nacional, à titularidade dominial exercida pela União e ainda à importância do setor 

extrativista para o desenvolvimento socioeconômico do país, confere à atividade de 

mineração o caráter de utilidade pública e interesse social.  
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Figura 2: Localização do empreendimento em relação a Poligonal do DNPM. 

 

4.2. UNIDADE INDUSTRIAL 

A escolha do melhor local para a implantação de uma indústria deve resultar de 

estudos técnicos voltados ao atendimento das seguintes prerrogativas: 

 Orientações operacionais do Plano Diretor onde estão contidos os requisitos 

mínimos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos industriais; 

 Elaboração do projeto industrial com as características técnicas definidas na 

legislação; 

 Análise das condicionantes ambientais, com a finalidade de proporcionar a menor 

interferência do empreendimento sobre os fatores físico e biótico e os maiores 

benefícios socioeconômicos. 

A avaliação conjunta dos resultados técnicos e administrativos assim como as 

conclusões sobre a influência do empreendimento no contexto socioeconômico e ambiental 

da região deverá apontar a melhor alternativa locacional da indústria. 
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Previamente foram pesquisadas as jazidas minerais na região que garantissem 

estoque de matéria prima suficiente para a implantação da unidade industrial pretendida, 

buscou-se então trabalhar com as opções de localização de tal empreendimento. 

Foram visitados locais na região onde fosse possível a implantação de uma fábrica 

no porte exigido para produção de cimento. Dessa forma foram utilizados os seguintes 

condicionantes: 

 A localização da unidade industrial deveria estar próxima à mina, origem da 

matéria prima; 

 Análise prévia dos aspectos físicos (topográficos e geológicos), bióticos (flora e 

fauna) e sócio ambiental. 

Inicialmente foram feitas análises/apreciações e seleção de opções locacionais em 

com potencial que atendesse os aspectos físicos em um raio de até 2,5 km. 

A jazida por estar localizada em dois municípios – Ponta Grossa e Campo Largo, 

dividida pelo Rio Conceição, tornou-se o fator preponderante na definição do local de 

instalação da unidade fabril. 

Na primeira etapa de trabalhos estabeleceu-se 10 possibilidades locacionais (3 em 

Campo Largo e 7 em Ponta Grossa), com base nos elementos topográficos, principalmente, 

a declividade (Figura 3). 
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Figura 3: Alternativas locacionais para implantação da Unidade Industrial da empresa Mineração 
Delta do Paraná S.A. 

 

Esse potenciais locais de implantação da fábrica foram definidos a partir do 

levantamento aerofotogramétrico realizado para a empresa Mineração Delta do Paraná. 

Após a definição locacional considerando a análise dos aspectos físicos 

(topográficos e geológicos), houve a necessidade do cruzamento dessas informações com 

os aspectos bióticos e em locais que não houvesse conflito com direitos minerários de 

terceiros, implicando nos aspectos sócio econômicos. 

Estabelecidas as possibilidades e levando-se em conta os aspectos físicos, bióticos 

e sócio econômicos, a melhor área indicada foi o local existente de Alternativa 6 (Figura 4). 

Assim sendo, o departamento de desenvolvimento de projetos da empresa 

Mineração Delta do Paraná ficou responsável pela definição do layout dos equipamentos e 

estruturas da unidade industrial, bem como a ligação através de correia transportadora da 

área de mineração até a área fabril. 

Depois de vários estudos e reformulações obteve-se a melhor opção locacional para 

a fábrica de cimento com todas as suas estruturas.  
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Para possibilitar o recebimento de matérias primas e expedição de produtos 

acabados foram estabelecidas 3 opções de acessos, que permitissem a entrada dos 

veículos de grande porte necessários as operações de transporte da empresa, sendo: 

1. Uma opção existente com distância total de 3,7 km; 

2. Uma opção com a mesma entrada da opção anterior, porém, a partir de um 

determinado ponto, foi estabelecido um ramal de ligação a ser implantado, ficando 

o acesso nesta situação com um percurso de aproximadamente 3,0 km; 

3. Outra opção a implantar integralmente com distância de aproximadamente 2,5 km.  

Nas alternativas onde há implantação caracterizou-se a melhor rampa em percentual 

de até 10%. A opção de acesso existente segue pelo divisor de águas, sendo um pouco 

mais distante da rodovia PR-513 e interfere, em parte, em área de terceiros, pois se trata de 

acesso particular. 

As opções de acesso foram incluídas como alternativas locacionais a fim de inserir 

nas áreas de estudo do empreendimento. 

Definida a localização da área fabril e as opções de acesso, foram iniciados os 

Estudos Ambientais a partir das Áreas de Influência, abordados e discutidos a seguir. 

 
Figura 4: Definição do local para implantação da Unidade Industrial e opções de acesso do 
empreendimento Complexo Mineroindustrial da empresa Mineração Delta do Paraná S.A. 



                                                        

49 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA 

O empreendimento Mineração Delta do Paraná S.A é um complexo Mineroindustrial 

que abrange a atividade de extração de calcário além de uma unidade industrial de 

produção de cimento. A área de instalação do empreendimento objeto do licenciamento 

ambiental abrange os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no Paraná. Estão 

previstas duas cavas na área de mineração: a Cava Sul, localizada em Ponta Grossa, 

próxima da unidade de produção de cimento, e a Cava Norte, em Campo Largo. 

O acesso ao local do empreendimento Mineroindustrial é feito a partir da rodovia BR-

376 sentido Ponta Grossa, onde no km 406 N toma-se à direita acessando a PR-513, a 

Rodovia do Talco por 10 km (Figura 5). 

O acesso à futura área industrial é feito totalmente pela rodovia estadual PR-513. A 

rodovia PR-090 (Estrada do Cerne) é usada para acessar a Cava Norte, por Campo Largo. 

Ambas as rodovias não são pavimentadas.  

 

Foto 1: Estrada de acesso a partir da rodovia BR-277 (km 509 N) próximo a Cargil.  

 

  
Foto 2: Estrada de acesso seguindo a Rodovia do Talco – PR-513.  

PR-513 

PR-513 
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Foto 3: Interseção das vias de acesso: Estrada de Itaiacoca e Rodovia do Talco . 

 

 

Foto 4: Interseção da Estrada de Itaiacoca com a Rodovia PR-513. 

 
Figura 5: Vias de acesso e localização da área de implantação do Complexo Mineroindustrial da 
empresa Mineração Delta do Paraná S.A. 

Cargil 
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5.2. ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

5.2.1. PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA OPERAÇÃO 

A regulamentação da atividade mineradora se dá junto ao Departamento Nacional da 

Produção Mineral, órgão do Ministério das Minas e Energia. Em geral o procedimento deve 

seguir as seguintes fases:  

(1) Inicialmente, a partir da definição do bem mineral que se quer explorar e de um 

estudo bibliográfico, com reconhecimento de campo, das possíveis áreas de 

ocorrência, faz-se uma pré-seleção segundo critérios basicamente econômicos, tais 

como, localização, acessos, capacidade de escoamento, etc. 

(2) Após a definição das áreas mais viáveis, faz-se junto ao DNPM, uma pesquisa de 

quais as áreas que já se encontram requisitadas e excluindo-se as possíveis 

interferências com áreas requeridas, delimita-se no mapa o local pretendido, que é 

tecnicamente chamada de poligonal macro, e normalmente abrangem uma superfície 

bem mais extensa do que a área alvo. 

(3) A partir destas poligonais macro é feito junto ao DNPM um Requerimento de 

Pesquisa, definindo-se, dentre outros, o tamanho da área, a localização com 

amarração topográfica e o bem mineral que se quer explorar. 

O DNPM, estando tudo correto, emite um Alvará de Pesquisa para que as pesquisas 

possam ser efetuadas. Este alvará tem uma validade de até 03 anos e pode ser requerida 

sua renovação por outros períodos. A empresa interessada deve então proceder aos 

estudos geológicos, topográficos, mineralógicos, químicos, etc., para definir a exata 

extensão da área mineralizada, ou seja, a ser requerida para explotação, incluindo a faixa 

de servidão. Observa-se que nesta fase podem ser identificados outros bens minerais que 

não aqueles solicitados no pedido inicial que se mostrem viáveis de serem explorados e 

deve-se incluí-los no estudo que dará origem ao Relatório de Pesquisa, que deve ser 

encaminhado ao DNPM. 

Após análise do Relatório de Pesquisa, o DNPM pode aprová-lo ou não. Caso a 

resposta ao Relatório seja positiva a empresa deve elaborar um Plano de Lavra ou Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) que além do DNPM, também deve ser encaminhados 

para o Órgão Ambiental para obtenção da Licença Prévia (LP), e posteriormente a Licença 

de Instalação (LI) que é emitida após aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório (EIA). 
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5.2.2. SITUAÇÃO DOS DIREITOS MINERÁRIOS 

Os dados da poligonal Processo DNMP 802.585/1968 são conforme a Descrição 

constante no Cadastro Mineiro, bem como seu Ponto de Amarração e Vetor de Amarração, 

– www.dnpm.gov.br. 

A poligonal autorizada para pesquisa possui 493,75 hectares e tem ponto de 

amarração (PA) de coordenadas geográficas latitude -25º05’06”000 e longitude -

49º44’09”400 e coincidente com o vértice 1. Os vértices desta poligonal possuem as 

seguintes as coordenadas conforme apresentado na Tabela 1:  

Tabela 1: Vértices da poligonal de direito minerário DNPM 802585/1968. 
Latitude Longitude Poligonal DNPM Latitude Longitude 

-25°05'06''000 -49°44'09''400  
 
 
 
 

 
HTTPS://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx 

-25°06'43''493 -49°44'56''694 

-25°05'06''000 -49°44'03''155 -25°06'43''492 -49°45'05''617 

-25°04'57''875 -49°44'03''155 -25°06'51''617 -49°45'05''618 

-25°04'57''874 -49°43'27''470 -25°06'51''616 -49°45'14''542 

-25°05'05''998 -49°43'27''469 -25°06'59''740 -49°45'14''543 

-25°05'05''999 -49°43'36''391 -25°06'59''738 -49°45'32''390 

-25°05'30''373 -49°43'36''389 -25°06'51''613 -49°45'32''389 

-25°05'30''373 -49°43'45''311 -25°06'51''612 -49°45'41''312 

-25°05'38''498 -49°43'45''310 -25°06'27''238 -49°45'41''307 

-25°05'38''498 -49°43'54''232 -25°06'27''240 -49°45'32''384 

-25°05'46''623 -49°43'54''232 -25°06'19''115 -49°45'32''383 

-25°05'46''623 -49°44'03''154 -25°06'19''116 -49°45'23''460 

-25°05'54''748 -49°44'03''154 -25°06'10''992 -49°45'23''459 

-25°05'54''748 -49°44'12''077 -25°06'10''994 -49°45'05''613 

-25°06'02''872 -49°44'12''077 -25°05'54''745 -49°45'05''611 

-25°06'02''872 -49°44'20''999 -25°05'54''746 -49°44'56''689 

-25°06'10''997 -49°44'21''000 -25°05'38''496 -49°44'56''687 

-25°06'10''996 -49°44'29''922 -25°05'38''498 -49°44'38''843 

-25°06'19''121 -49°44'29''923 -25°05'22''248 -49°44'38''842 

-25°06'19''121 -49°44'38''846 -25°05'22''249 -49°44'20''998 

-25°06'27''245 -49°44'38''846 -25°05'14''124 -49°44'20''998 

-25°06'27''245 -49°44'47''769 -25°05'14''125 -49°44'12''076 

-25°06'35''369 -49°44'47''770 -25°05'06''000 -49°44'12''076 

-25°06'35''368 -49°44'56''693 -25°05'06''000 -49°44'09''400 

 

A superfície total resultante, obtida diretamente do arquivo digital no software 

AutoCAD ou através do sigmine, resulta em 4.937.500,00 m², ou seja, 493,75 hectares. 

5.2.2.1. HISTÓRICO E SITUAÇÃO LEGAL 

As duas cavas, Cava Norte e Cava Sul, estão inseridas na poligonal DNPM: 

502.585/1968.  
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O processo DNPM 502.585/1968 possui uma área de 493,75 ha. Teve seu processo 

de legalização mineral iniciado através do protocolo do Requerimento de Pesquisa Mineral 

datado de 15/03/1968. 

O Alvará de Pesquisa n° 777 para Paraná Comércio Administração S.A. foi publicado 

no Diário Oficial da União de 22/07/1968, autorizando a pesquisa numa área de 493,75 

hectares. 

Em 20/07/1970 é apresentado o Relatório Final de Pesquisa, o qual foi aprovado em 

publicação de 07/10/1971. 

Em 03/11/1978 é publicada a Portaria da Concessão de Lavra. 

Posteriormente houve a Cessão Total de Direitos Minerários para Recobese 

Comercial e Industrial S.A. em 2002, para a Companhia Industrial de Vidros Civ no período 

de 2002 a 2011, para Mineração Sergipe S.A. de 2011 a 2014. 

Em 27/11/2013 foi protocolado no DNPM/PR o pedido de Cessão total dos 

direitos/conc. lavra, tendo como objetivo a transferência dos direitos minerários referente ao 

processo DNPM 802.585/68 da Mineração Sergipe S.A. para a Mineração Delta do Paraná 

S.A. Em 27/01/14 esta cessão foi aprovada, tendo sua efetivação em 03/02/2014 conforme 

D.O.U. 

5.2.3. RESERVAS 

A finalização dos trabalhos de topografia, mapeamento geológico e sondagem, 

juntamente com o recebimento dos resultados das analises químicas, possibilitaram o 

cálculo das reservas e teores. Para tal, utilizou-se a metodologia de cubagem por seções 

geológicas. Esse método consiste em traçar seções geológicas detalhadas (transversais à 

direção do minério) usando todas as informações disponíveis: levantamentos topográficos e 

geológicos, sondagem, galeria, chaminés. Em cada seção, calcula-se a área ocupada pelo 

minério. A tonelagem entre duas seções contíguas, por exemplo S1 e S2 é encontrado de 

acordo a fórmula: 

R= (Sn+S(n+1)/2) x H x d , onde 

R= Reserva em (t) 

Sn= Seção geológica 

H= distância entre as seções 

d= densidade do minério 

Desse modo, a reserva calculada será denominada de Reserva Geológica Medida. A 

seguir o descritivo de cubagem do calcário e da argila: 
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5.2.3.1. RESERVAS GEOLÓGICAS DE CALCÁRIO E ARGILA MEDIDAS 

As Reservas Geológicas Medidas para este processo foram calculadas após os 

trabalhos de mapeamento geológico e execução dos 18 (dezoito) furos de sondagem,  

tomando-se por base uma área de 210,70 ha (correspondente ao corpo de minério), onde 

foram geradas 8 (oito) seções geológicas, estas perpendiculares ao trend do corpo de 

minério, assim denominadas: S1,S2,S3,...,S8. Como a cubagem por este método leva em 

consideração a média das áreas de duas seções e a distância entre elas (conforme fórmula 

acima citada), a partir destas condições foram formados 9 blocos de cubagem, onde a soma 

da reserva de cada um dos 9 blocos dentro dos limites da poligonal, nos dá a Reserva 

Geológica Medida Total (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Imagem dos blocos de cubagem de Caçador-II (Fonte: PAE, 2014). 
            

A seguir serão apresentadas duas cubagens, uma para calcário outra para argila, 

pois ambos servirão como minério no beneficiamento para produção de Cimento Portland. 

Os cálculos foram efetuados a partir dos dados a seguir, (Tabela 2 e Tabela 3 = 

Argila;Tabela 4 e Tabela 5 = Calcário): 
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Tabela 2: Seções para cálculo de reserva geológica de argila no processo DNPM 802585/1968. 
Seção Furos Área da seção (m²) 

S1 PRC-07 12.756,556 

S2 PRC-06/18/10 10.319,652 

S3 PRC-05/19/09 7.651,197 

S4 PRC-02/20/08 6.666,28 

S5 PRC-01/04 7.461,937 

S6 PRC-03 6.878,978 

S7 PRC-11/12/13 3.388,355 

S8 PRC-14/15 1.000,47 

 

A partir destes dados, e levando-se em conta que a densidade da argila é 1,6 t/m³ 

temos: 

Tabela 3: Descritivo dos valores base para cálculos de reserva geológica de argila no processo DNPM 
802585/1968. 

Bloco (Sn + (Sn + 1))/2 Distância entre seções (m) Volume argila (m³) Tonelagem (t) 

1 12.756,56 120,45 768.231,69 1.229.170,71 

2 11.538,10 300,97 3.472.623,16 5.556.197 

3 8.985,42 410,27 3.686.450,11 5.898.320 

4 7.158,74 448,03 3.207.329,61 5.131.727 

5 7.064,11 472,47 3.337.579,34 5.340.127 

6 7.170,46 542,00 3.886.387,97 6.218.221 

7 5.133,67 551,71 2.832.295,14 4.531.672 

8 2.194,41 505,91 1.110.175,23 1.776.280 

9 1.000,47 242,03 242.139,75 387.424 

Total   22.543.212 36.069.139 

 

Este processo apresenta um volume de aproximadamente 22.543.212 m³ de argila 

disponível e Reserva Geológica de Argila Medida de 36.069.139 t , podendo este valor 

sofrer variações.   

 

Tabela 4: Seções para cálculo de reserva geológica de calcário no processo DNPM 802585/1968. 
Seção Furos Área da seção (m²) 

S1 PRC-07 50.997,79 

S2 PRC-06/18/10 71.596,36 

S3 PRC-05/19/09 54.566,88 

S4 PRC-02/20/08 24.887,24 

S5 PRC-01/04 60.428,20 

S6 PRC-03 27.309,12 

S7 PRC-11/12/13 51.557,46 

S8 PRC-14/15 24.648,36 

 

 



                                                        

56 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

A partir destes dados, e levando-se em conta que a densidade do calcário é 2,5 t/m³ 

temos: 

Tabela 5: Descritivo dos valores base para cálculos de reserva geológica de calcário no processo 
DNPM 802585/1968. 

Bloco (Sn + (Sn + 1))/2 Distância entre seções (m) Volume argila (m³) Tonelagem (t) 

1 50.997,79 120,45 3.071.214,23 7.678.035,569 

2 61.297,07 300,97 18.448.579,76 46.121.449 

3 63.081,62 410,27 25.880.496,03 64.701.240 

4 39.727,06 448,03 17.798.916,04 44.497.290 

5 42.657,72 472,47 20.154.493,91 50.386.235 

6 43.868,66 542,00 23.776.814,26 59,442.036 

7 39.433,29 551,71 21.755.741,81 54.389.355 

8 38.102,91 505,91 19.276.643,96 48.191.610 

9 24.648,36 242,03 2.982.771,99 7.456.930 

Total   153.145.672 382.864.180 

 

Este processo apresenta um volume de aproximadamente 153.145.672 m³ de 

calcário disponível e Reserva Geológica de Calcário Medida de 382.864.180 t, podendo 

este valor sofrer variações.   

5.2.3.2. VIDA ÚTIL DA JAZIDA E PLANO DE EXAUSTÃO 

Após o cálculo das reservas medidas, foram obtidas as reservas lavráveis, sendo da 

ordem de 306.291.344 toneladas de calcário e 28.700.341 toneladas de argila. 

Considerando uma produção pretendida de 2.500.000 t/ano, conclui-se que as reservas 

cubadas terão uma vida útil de 134 anos.  

A cava de exaustão da jazida foi projetada com base em seções geológicas, 

elaboradas a partir dos logs de sondagem digitalizados e importados para o software 

Vulcan. O traçado da cava obedeceu aos parâmetros já definidos, bem como os seguintes 

critérios: 

 Manutenção dos limites das cavas na área do processo DNPM 802.585/1968; 

 Manutenção das cavas Sul e Norte dentro da reserva medida; 

 Limite inferior das cavas definidos pela profundidade dos furos de sonda 

executados na pesquisa, em seguida modelada litologicamente em três 

dimensões pelo software Vulcan (Figura 7 e Figura 8). 
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Figura 7: Seções geológicas criadas no software Vulcan (Fonte: PAE, 2014). 

 

 

Figura 8: Modelo Litológico criado pelo software Vulcan. 
 

5.2.4. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A LAVRA 

O desenvolvimento do projeto de lavra se apoiará nas características da jazida, na 

meta de produção e na especificação do produto almejado. A meta de produção efetiva 

definida pela empresa é de 2.500.000 t/ano, que será utilizada na fabricação de cimento. 

LEGENDA MODELO 

GEOLÓGICO

Calcário

Argila

RIO CONCEIÇÃO 

DNPM 802.585/1968 
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 O projeto da lavra tem como limite inferior o nível 540 m na Cava Sul e o nível 560 m 

na Cava Norte.  

 Considerando as características da jazida, o método de lavra será a céu aberto, 

mecanizado, pelo sistema de bancadas, com desmonte por explosivos, carregamento o 

através de escavadeira hidráulica tipo Caterpillar 336D e pá carregadeira Caterpillar 966H. 

Os trabalhos de extração mineral inicialmente se desenvolverão a partir da Cava Sul, onde 

serão necessárias a criação vias de acesso internas. O calcário lavrado será transportado 

diretamente por caminhões off-road até um deposito coberto.  

O regime operacional adotado nessa mina será: 

 Desmonte, carregamento e transporte: 264 dias/ano, 22 dias/mês, por 9 

horas/dia; 

 Rendimento operacional: 80%, único, para qualquer atividade. 

5.2.4.1. MÉTODO DE LAVRA 

 A lavra de calcário será desenvolvida em mina a céu aberto. A exploração prevê a 

operação de decapeamento formando bancadas de 10 metros, inclinação média dos taludes 

de 45º, e bermas operacionais de 20 metros e finais de 10 metros. A extração de calcário 

será em meia encosta e em cava após atingir a cota natural de drenagem regional.  

O decapeamento será feito com a utilização de tratores, pá carregadeiras e 

caminhões. A extração de calcário será feita por escavação, carregamento e transporte de 

rocha detonada com o auxilio de explosivos. 

O desmonte de calcário será efetuado por explosivos, formando bancadas de 10 

metros, inclinação média dos taludes de 70º até 75o e bermas operacionais mínimas de 20 

metros de largura. Conforme a mina vai atingindo a sua posição final, as bancadas serão 

juntadas 3 a 3, formando bancadas finais com 30 metros de altura. 

A rampa ascendente, usada tanto para o decapeamento como para o transporte de 

minério em meia encosta, terá a declividade máxima de 10% e largura de 15 metros. Para 

as rampas descendentes em cava, utilizadas no transporte de minério, também será 

adotado declividade máxima de 10% e largura mínima operacional de 15 metros.  

As operações unitárias de mineração serão as mesmas adotadas hoje em outra 

unidade, a saber:  

 Preparação das frentes para lavra; 

 Decapeamento e remoção de solo até materiais de 2ª categoria; 

 Carregamento de estéril - solo; 

 Transporte de estéril - solo para o depósito de estéril; 
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 Espalhamento de estéril nas pilhas; 

 Perfuração dos furos de minas; 

 Detonação dos furos; 

 Carregamento do minério nos caminhões; 

 Transporte de minério para o britador; 

 Manutenção de praças, pátios, rampas, estradas. 

Para a realização destas operações unitárias, na escala pretendida, serão 

selecionados os equipamentos mais adequados existentes no mercado, capazes de 

apresentar uma alta performance e baixo custo operacional, aliado a uma alta 

disponibilidade mecânica.  

Apresenta-se a seguir a descrição das principais operações e dos equipamentos 

selecionados.  

Perfuração 

O desmonte da rocha é feito por explosivos. Para a sua efetiva ação, o explosivo é 

colocado em furos, executados por perfuratriz de grande porte, com geometria calculada. 

Para realizar a operação de perfuração, de acordo com os padrões de operação em 

situações de lavra similares, selecionou-se preliminarmente a carreta perfuratriz hidráulica 

fabricada pela Atlas Copco, modelo ROC F6, equipada com martelo down the hole (DTH) 

modelos COP32 ou 34 ou 35, com possibilidade de produzir furos entre 4 e 8 polegadas. A 

produtividade desta carreta em performance normal em calcário se situa entre o mínimo de 

500.000 toneladas por ano e o máximo de 2.000.000 toneladas por ano em um turno de 

trabalho. A escolha do martelo, consequentemente do diâmetro do furo e da malha, será 

feita conforme testes específicos para a produtividade e custos desejados. 

Desmonte 

O desmonte de todo o minério será feito por explosivos e obedecerá a um plano de 

fogo racional, com o objetivo de obter a melhor fragmentação possível com os menores 

custos.  

A grande diversidade de tipos de explosivos existentes no mercado proporcionará a 

busca permanente de melhorias no plano de fogo. Tais melhorias se darão pela 

fragmentação da rocha, conformação da pilha após o desmonte, boa qualidade do piso 

(ausência de repés), além da minimização dos efeitos ambientais decorrentes da detonação. 

Com base nesta premissa, os principais parâmetros do plano de fogo são: 

 Diâmetro do furo= 4” 
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 Malha: 4 x 4 m = 16 m2 

 Altura da bancada = 10 metros 

 Volume por furo = 160 m³ / furo 

 Tonelagem por furo = 432 t / furo 

 Razão média de carga = 180 g / ton 

 Carga = 78 Kg / furo 

 Explosivos  (furo seco) 

 Carga de fundo (60% da carga) = emulsão bombeada, POWERGEL, ou 

MAGNUM ou similar;  

 Carga de coluna (40% da carga) = granulado, PRILL (Anfo); 

 Profundidade do furo = 12,3. 

Os acessórios para iniciação do desmonte e para o aperfeiçoamento da distribuição 

das cargas por espera, bem como para o retardamento adequado das detonações mina a 

mina entre carreiras de minas serão aplicados de acordo. 

Não somente pela cautela ambiental, mas também pelo desempenho superior a 

qualquer alternativa, a iniciação da detonação se fará com sistema conhecido como não 

elétrico, sem o uso de cordel detonante ou estopim.  

Para melhor aproveitamento da energia liberada pelo explosivo e o consequentemente 

melhoramento nos resultados do desmonte, o plano de fogo contemplará, por fogo a 

detonação de 2 linhas de furos paralelos a face livre com retardos entre linhas de 25 ou 42 

ms. 

Quanto aos aspectos ambientais da detonação, o planejamento bem executado 

minimizará os ruídos e sobre pressão no ar (“air blast”); propagação e vibrações no solo e 

ultralançamentos. 

 Com o desenvolvimento das operações será estudada a hipótese de terceirização do 

desmonte de calcário e estéril. Prática crescente nas minas brasileiras, a entrega do 

explosivo no furo por parte do fabricante, poderá representar economia substancial no custo 

de armazenamento, manuseio e desperdícios, refletindo num menor custo de produção. 

Carregamento e transporte 

Para o carregamento e transporte do minério e do estéril serão utilizados os 

seguintes equipamentos: 

 Pá carregadeira sobre pneu com caçamba de 10,7 m³ (CAT 990 ou similar) 
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 Caminhões tipo “fora-de-estrada” CAT 775 E com 41,5 m³ - fabricados pela 

Caterpillar ou similar com capacidade para até 70 toneladas.  

Disposição de estéril 

O estéril da mina será, especificamente, o solo de cobertura, já que as rochas não 

calcárias ou impuras serão lavradas, britadas e comercializadas na forma de agregados 

para construção civil. 

Mesmo o solo de cobertura poderá ser comercializado, em parte, para uso em 

aterros (áreas de empréstimo) de obras de terraplanagem ou em indústrias de construção 

civil, na fabricação de tijolos telhas e outros no entorno do empreendimento. 

O depósito de estéril será conformado para uma situação de estabilidade, contenção 

de erosões, drenagem superficial e futura revegetação. 

Os elementos geométricos utilizados para projeto e futura execução do depósito de 

estéril foram assim dimensionados: 

 Altura final das bancadas em solo: 10 metros. 

 Largura finais das bermas: 10 metros; 

 Largura das rampas: 15 metros; 

 Declividade máxima das rampas: 10%; 

 Ângulo de face do talude em solo: 33,67º. 

O depósito será formado através de bancadas sobrepostas uma a uma, 

ascendentemente, com altura e inclinações do angulo de face fixadas, respectivamente em 

10 metros e inclinação de 45. Serão adotadas medidas complementares para o controle de 

erosão e deslizamento das pilhas. 

Para se garantir a estabilidade das pilhas de estéril foram adotados ângulos gerais 

de taludes seguros (Fator de Segurança > 1,4), calculados por parâmetros geotécnicos já 

empregados com sucesso na construção de pilhas similares. 

Para a minimização do impacto ambiental decorrente do carreamento do material 

sólido pelas águas pluviais, prevê-se o plantio de vegetação nos diversos taludes e bermas 

finais da pilha. 

Serão adotadas, adicionalmente, as seguintes medidas: 

 Acerto geral no terreno, com o objetivo de eliminar planos de fraqueza e prevenir 

o deslizamento da pilha; 

 Cobertura do fundo do talvegue, escolhido com uma camada de blocos de rocha 

detonada grosseiramente, os chamados matacos, com diâmetro de 0,60 a 1,20 

metros, com uma espessura de 2 metros. A finalidade deste tapete ou filtro 
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drenante é permitir o fluxo de água pluvial captado à montante sem que ocorra 

erosão na superfície do terreno, possibilitando a instabilidade da pilha.  

 Construção na superfície das praças ou nível em enchimento, de leiras drenantes, 

afastadas entre si de 30 metros, por toda a largura da praça, até atingir as 

plataformas (ou bermas). A seção de cada leira é de 1,0 m² e a declividade de 

0,5%. Estas leiras permitem drenar a água da camada superior, visto que a 

superfície entre as bancadas está praticamente impermeabilizada. 

 Construção das bermas entre as bancadas com declividade de 3% da crista para 

o pé do talude, para permitir a rápida drenagem da água pluvial. 

 Construção de canaletas, abertas no pé dos taludes, ou em concreto pré-

fabricado, tipo meia cana de 0,40 m, com declividade de 1% no sentido das 

laterais da pilha ou direcionadas para as escadas de dissipação em concreto, 

construídas no sentido transversal das bancadas, conforme for cada caso, para 

recolher a água pluvial drenada das bermas e dos taludes.  

 Utilização de solo rico em húmus, preparado com a cobertura vegetal da área, na 

cobertura dos taludes e bermas finais, permitindo a revegetação das áreas 

expostas, impedindo ou dificultando a erosão da pilha e o carreamento de material 

sólido no fluxo pluvial da área.  

5.2.4.2. RESERVAS LAVRÁVEIS NOS PRIMIEROS 25 ANOS DE LAVRA 

A Tabela 6 a seguir apresenta a reserva lavrável, calculada sobre o modelo 

geológico obtido de acordo com a cava intermediária projetada para os primeiros 25 anos de 

cava. 

 

Tabela 6: Reservas lavráveis correspondente para o período de 25 anos de lavra. 
 RESERVAS CUBADAS 

Cava Litologia Tonelada (Mt) 

Período de 25 ANOS 
Calcário     52.880.409,88  

Argila     10.141.167,18  

  Total     63.021.577,06  
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5.2.4.3. PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO 

O programa anual de produção de calcário e argila para os primeiros 25 anos de 

lavra é dado pela Tabela 7, contemplando uma quantidade de 2.500.000 t/ano. 

Tabela 7: Programa de produção para os primeiros 25 anos de lavra. 
Ano Calcário Argila Tonelada  (Mt) Acumulado 

1 2.200.000 300.000 2.500.000 2.500.000 

2 2.200.000 300.000 2.500.000 5.000.000 

3 2.200.000 300.000 2.500.000 7.500.000 

4 2.200.000 300.000 2.500.000 10.000.000 

5 2.200.000 300.000 2.500.000 12.500.000 

6 2.200.000 300.000 2.500.000 15.000.000 

7 2.200.000 300.000 2.500.000 17.500.000 

8 2.200.000 300.000 2.500.000 20.000.000 

9 2.200.000 300.000 2.500.000 22.500.000 

10 2.200.000 300.000 2.500.000 25.000.000 

11 2.200.000 300.000 2.500.000 27.500.000 

12 2.200.000 300.000 2.500.000 30.000.000 

13 2.200.000 300.000 2.500.000 32.500.000 

14 2.200.000 300.000 2.500.000 35.000.000 

15 2.200.000 300.000 2.500.000 37.500.000 

16 2.200.000 300.000 2.500.000 40.000.000 

17 2.200.000 300.000 2.500.000 42.500.000 

18 2.200.000 300.000 2.500.000 45.000.000 

19 2.200.000 300.000 2.500.000 47.500.000 

20 2.200.000 300.000 2.500.000 50.000.000 

21 2.200.000 300.000 2.500.000 52.500.000 

22 2.200.000 300.000 2.500.000 55.000.000 

23 2.200.000 300.000 2.500.000 57.500.000 

24 2.200.000 300.000 2.500.000 60.000.000 

25 2.200.000 300.000 2.500.000 62.500.000 

 

5.2.5. BENEFICIAMENTO DO CALCÁRIO 

O beneficiamento do calcário será composto por um circuito de britagem em estágio 

único, peneiramento e classificação, empilhamento e expedição.  

A operação de britagem inicia-se com o descarregamento dos caminhões 

provenientes da mina na moega de alimentação. A moega, ou pré-silo é importante para 

evitar a paralisação da britagem quando o ciclo dos caminhões é atrasado por qualquer 

motivo. Sob a moega existe o alimentador recíproco (tipo vai-e-vem) com capacidade 

variável de 600 a 1200 tph, que encaminha o minério ao britador.  

O britador de impacto possui um sistema separador de finos na sua entrada, 

composto por dois rolos transversais ao fluxo, separados pela distância otimizada de corte 
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na granulometria desejada, geralmente entre 2 e 3 polegadas (regulável de acordo com a 

granulometria desejada) o material de dimensão superior a 3” é encaminhado à câmara de 

britagem, onde as barras de impacto, em giro constante, arremessam as rochas no escudo 

de impacto primário e, após, ao escudo de impacto secundário, obtendo-se menores 

granulometrias. Estes escudos, tanto o primário como o secundário, são regulados de forma 

a otimizar a granulometria de saída do minério.  

O britador pode ainda ser equipado com uma pista de moagem inferior, onde o 

minério passante nos rolos separadores de entrada, mais o minério britado nos escudos de 

impacto, passam por uma pista de moagem, composta por barras transversais paralelas, 

com distanciamento regulável, obtendo-se um produto mais fino, de acordo com a 

especificação do mercado.  

A produção da britagem é variável em função da granulometria desejada na saída e 

o modelo escolhido pode produzir desde 1.000 t.p.h. do material mais fino, 100% abaixo de 

50 mm, até 1200 t.p.h. do material mais grosseiro, com 100% abaixo de 90 mm. 

O material britado, conforme a granulometria especificada, é encaminhado para a 

pilha pulmão e daí é retomado e encaminhado para a etapa de peneiramento (40mm; 

12,7mm; 3,35mm). O material grosseiro, retido na peneira de 40mm forma a pilha de 

calcário para calcinação.   

O material intermediário (entre 40 a 12,7mm) é estocado e poderá ser vendido como 

produto para alto forno (“lump size”). O material fino (entre 3,35 a 12,7mm) é encaminhado à 

pilha de brita comercial (brita 1). 

O material fino (abaixo de 3,35mm) pode ser estocado diretamente na pilha de 

pedrisco fino ou pode ser encaminhado para o peneiramento de produto “Sinter”, onde o 

retido (entre 3,35 a 0,1mm) é enviado aos silos de venda do produto “Sinter feed” e o fino é 

direcionado para a pilha de pó. 

5.2.5.1. EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS: CALCÁRIO 

A Tabela 8 relaciona os principais equipamentos que serão utilizados para alcançar a 

produção pretendida na mina e a Tabela 9, os equipamentos da área de beneficiamento. 
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Tabela 8: Listagem de equipamentos de mina. 
Equipamento Modelo / Fabricante* Quantidade Função principal 

Carreta perfuratriz ROC F6 / Atlas Copco 1 Perfuração 

Pá carregadeira CAT 990 / Caterpillar 1 
Carregamento de minério e estéril / 
Conformação de pilhas de minério 

Caminhão CAT 775 E / Caterpillar 3 Transporte de minério e estéril 

Trator de esteiras CAT D8R / Caterpillar 1 
Decapeamento / Conformação do 

depósito de estéril 

Moto niveladora CAT 14H / Caterpillar 1 Manutenção de pátios e vias de acesso 

Caminhão pipa Iguaçu / Gascon 1 Umectação de vias não pavimentadas 

Caminhão comboio Pressolub / Gascon 1 Abastecimento 

* o modelo e o fabricante são mencionados como referência, podendo ser utilizado outro equipamento similar de 
mesmo porte e desempenho.  

 
 

Tabela 9: Listagem de equipamentos no beneficiamento do calcário. 
Equipamento Modelo / Fabricante* Quantidade Características e função principal 

Alimentador mecânico 
recíproco (tipo vai e vem) 

AR 1100 / Hazemag 1 
Velocidade variável, capacidade para 

1.100 tph 

Britador de impacto APP 2030 /Hazemag 1 

Equipado com câmara de rolos na 
alimentação e pista de moagem, 
capacidade para 1.000 t.p.h. com 

granulometria final 100% abaixo de 
50mm 

Alimentador de correia FAÇO 1 
Dimensões de 60” por 10 metros, 

localizado sob o britador, utilizado para 
alimentar as correias transportadoras 

Correia transportadora FAÇO 1 
42”, utilizada para o transporte do 

calcário britado até a torre de 
peneiramento e classificação 

Peneira vibratória FAÇO 1 
Dimensões de 60” x 5 metros, com 3 

decks de peneiramento 

Correia transportadora FAÇO 4 
30” ou 36”, utilizadas para a formação de 

pilhas de minério 

* o modelo e o fabricante são mencionados como referência, podendo ser utilizado outro equipamento similar de 
mesmo porte e desempenho.  
 

5.3. PROCESSO INDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE CIMENTO 

5.3.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCESSO PRODUTIVO 

O processo de produção industrial de cimento consiste na cominuição de minerais, 

principalmente calcário, e sua conversão a altíssimas temperaturas em clinquer, formado 

basicamente por quatro distintos minerais produtos da reação no forno (Alita, Belita, C3A e 

C4AF). O clinquer passa por nova moagem, onde é combinado com novas adições, dando 

origem aos diferentes tipos de cimento.  

A tecnologia moderna de produção de cimento já não emprega água na preparação 

da farinha – é tecnicamente conhecida como “via seca” – e é muito mais eficiente 

termicamente que os antigos processos, via úmida, os quais foram praticamente eliminados 

no Brasil já no decorrer das décadas de 1970 e 80.  
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O calcário e a argila explotados na mineração são encaminhados para a estação de 

britagem e classificação, onde são triturados até atingir a granulometria desejada. Esse 

material é transportado e empilhado nas pilhas da pré-homogeneização. A função dessa 

operação unitária é reduzir as variações na qualidade (teores dos elementos básicos e 

“módulos” da farinha) da mistura de calcário e argila (argical).  

O material proveniente da pré-homo e eventuais corretivos (minério de ferro, areia, 

etc.) são transportados até os silos da moagem de cru para posterior dosagem e 

alimentação no moinho. No moinho vertical de farinha (moinho de cru) a matéria-prima é 

moída através da pressão exercida por rolos cônicos sobre uma mesa giratória. Após passar 

pelo processo de moagem , a farinha ou “cru”  é transportado para o silo de 

homogeneização, de onde será extraída para alimentar a torre de ciclones, no pré-

aquecedor do forno. Na torre de ciclones ocorre um intenso processo de troca térmica e 

calcinação/descarbonatação da farinha, até sua entrada no trecho rotativo do forno. 

A etapa da calcinação e clinquerização são cruciais para o processo; nela a farinha 

atinge uma temperatura de aproximadamente 1.400°C, que fornece a entalpia necessária 

para a conversão dos elementos presentes na farinha nos novos minerais do clinquer. 

O clinquer passa então por um resfriamento rápido por troca de calor com o ar 

insuflado no resfriador. As bolas marrom-acinzentadas de 3 a 4 centímetros de diâmetro que 

formam o clinquer são então transportadas até o silo de clinquer. 

Para a fabricação do cimento, na moagem adiciona-se gesso (comum a todos os 

tipos de cimento) e outras adições1 juntamente ao clinquer, conforme o tipo de cimento que 

se pretende produzir. O material é moído no cimento até a granulometria desejada, e 

encaminhado para um silo multicâmara, onde se pode fazer a estocagem de diferentes tipos 

de cimento. O cimento armazenado pode ser enviado para o ensacamento e a paletização 

ou ainda para a expedição a granel ou por big bag. Cimentos para atendimento do 

“consumidor formiga” são vendidos em sacos de 50 kg, e os produtos a granel – em 

caminhões graneleiros ou big bags – são destinados a grandes consumidores, como 

concreteiras, fabricantes de peças em concreto e outros usuários de grandes volumes. 

A unidade deste projeto a ser instalada possuirá a seguinte estrutura principal de 

equipamentos de produção e expedição: 

  

                                                 

1 A definição dos tipos de adições e percentuais que podem ser utilizados na fabricação dos cimentos são definidas por um 

conjunto de normas ABNT: NBR 5732, NBR 11578, NBR 5735, NBR 5736 e NBR 5733, dentre outras. 
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Tabela 10: Listagem de equipamentos na unidade fabril de cimento. 
Principais Equipamentos 

Seção do Processo Equipamento Capacidade Unidade 

Circuito de Britagem e Classificação 

Britador Primário de mandíbulas 1.200 ton/h 

Britador Secundário Hidrocônico 500 ton/h 

Empilhadores 400 e 1400  ton/h 

Retomadora 400 ton/h 

Moagem de Cru Moinho (rolos) 270-320 ton/h 

Moagem de Combustível Moinho de carvão/coque 15 ton/h 

Clinquerização 
Forno de Clinquer 3.500 ton/dia 

Britador de clinquer 190 ton/h 

Transporte de Clinquer 
Transportador metálico 125 ton/h 

Extrator e transportador de correia 400 ton/h 

Moagem de Cimento Moinho  150 ton/h 

Ensacagem de Cimento Ensacadeira  3.600 sacos/h 

Paletizadora Paletizadora 3.600 sacos/h 

Granel Expedição 180 ton/h 

Balança Balança 100 ton 

 

O acondicionamento de matérias-primas, insumos e produtos será feito num conjunto 

de instalações edificadas de acordo com as necessidades específicas para receber cada 

tipo de material (cobertas, vedadas, diques, etc.).  

Britagem de Calcário e Argila 

A instalação de britagem possui dois britadores, primário e secundário, com 

capacidade de 1.200 e 500 ton/h, respectivamente. Os minérios ROM de calcário e argila 

são alimentados à britagem conjuntamente ou em separado, dependendo das indicações do 

controle da qualidade do processo. O resultado da mistura de calcário calcítico, calco xisto e 

argila é denominado “argical”. 

Após a britagem primária, o minério passa por uma peneira classificadora, onde o 

material com a granulometria final é separado daquele que passa pela britagem secundária. 

O produto da britagem secundária se une com o passante da peneira e é transportado por 

um transportador de correias de longa distância (TCLD) até o galpão da pré-

homogeneização.  

As emissões atmosféricas que podem ser geradas serão devidamente controladas 

por sistemas de aspersão de água na moega de descarga e no próprio equipamento de 

britagem, e todas as correias transportadoras deste sistema deverão ser cobertas ou com 

sistema de aspersão. 

Pré-homogeneização (Argical) 

A mistura argical oriunda da britagem é transportada para a pré-homogeneização. 

Trata-se de um galpão coberto e com vedações laterais, onde ocorre o empilhamento  do 
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argical e sua retomada. A finalidade da pré-homo é reduzir o desvio na qualidade da 

matéria-prima por meio da mistura do material vindo da britagem, contribuindo de maneira 

decisiva para reduzir as variações de composição química do argical e consequentemente 

para a estabilidade da operação do forno. 

O sistema opera com duas pilhas paralelas; enquanto uma é preenchida a outra é 

retomada longitudinalmente. A capacidade de cada pilha deve cobrir um volume equivalente 

ao consumo da fábrica num período entre 3, 5 e 7 dias. 

As emissões atmosféricas geradas nos chutes de transferência entre as correias são 

devidamente controladas, uma vez que estes pontos são enclausurados, e o pó é captado 

através de filtro de mangas. 

Moagem de Cru 

A instalação da unidade fabril possuirá um moinho de cru do tipo vertical de rolos, 

fabricado pela FLSmidth, modelo ATOX-40, com capacidade de produção de 270 t/h, sendo 

sua capacidade máxima de 320 t/h. O material (argical + adições de corretivos) é moído na 

mesa do moinho e arrastado pela corrente de gases de secagem2 / transporte até o 

separador dinâmico de alta eficiência de separação, do tipo de 3ª geração.  Esse tipo de 

separador permite o ajuste da velocidade de rotação do rotor e do regime de vazão dos 

gases no separador, o que resulta na possibilidade de ajustar o sistema para obter um alto 

grau de separação (maior precisão na linha de corte do diâmetro da partícula) e assegurar a 

finura desejada.  

A farinha, então com a granulometria desejada, é separada da corrente de gases em 

um sistema de ciclones.  O produto dos ciclones constitui a farinha crua acabada, que é 

transportada até o silo de homogeneização. A corrente de gases retorna para o circuito de 

gases do forno, sendo direcionada para o filtro principal do forno. 

Despoeiramento dos Gases 

No circuito descrito acima, parte dos gases entra em processo de recirculação no 

próprio moinho de cru, outra parte segue para o filtro de mangas. 

Inicialmente, no projeto original desenvolvido em 2006, estava previsto um filtro 

eletrostático para o despoeiramento do moinho de cru e forno, porém esta concepção foi 

revisada e foi instalado um filtro de mangas, em função de esta tecnologia trazer relativas 

vantagens sobre a primeira, entre elas: 

                                                 

2 Os gases de secagem vêm do forno de clinquer (torre de ciclones). 
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 O filtro de mangas possui elevada eficiência de coleta de material particulado (< 

30 mg/NM3 e 11% O2 BS); 

 Não está sujeito a desarmes por variações de CO nos gases, provenientes de 

eventuais instabilidades no forno. 

Os gases quentes utilizados na moagem de cru são provenientes da exaustão do 

forno e do ar de excesso do resfriador de clinquer. 

Os gases de exaustão do forno são succionados pelo ventilador. Quando o moinho 

de cru está em operação a maior parte vai para o moinho, e uma pequena parte para o filtro 

de mangas. Quando o moinho está parado, todo o gás vai para o filtro de mangas. 

Em relação ao projeto original foi eliminada a torre de arrefecimento, que seria 

responsável pela redução de temperatura dos gases do forno para o filtro eletrostático. 

Porém, com o filtro de mangas, os gases podem operar com temperatura maior (cerca de 

200-220ºC), a redução da temperatura dos gases do forno de 320-280ºC para 220ºC é 

realizada através da abertura de damper para entrada de ar frio, quando necessário. 

A eliminação da torre de arrefecimento do processo consiste em ganho ambiental 

pela economia de água de resfriamento, cerca de 10 a 12 m³/h. 

O moinho de cru também está equipado com um sistema de pulverização de água, 

para controle das temperaturas no processo, servindo também para oferecer maior 

estabilidade no leito de moagem (mesa). A água poderá ser pulverizada na mesa do moinho 

ou na parte anterior de cada rolo, para estabilizar o leito de moagem. 

O pó coletado no filtro de mangas é transportado por um conjunto de roscas, que tem 

despoeiramento especifico através do filtro de mangas.  

A rosca transporta o pó armazenado no silo e o pó coletado no filtro de mangas para 

o silo de homogeneização. 

 

Foto 5: Moinho de cru da Linha 1 da Companhia Nacional de Cimento - MG, similar será utilizado na 
Unidade Industrial de Ponta Grossa. 
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Homogeneização da Farinha 

Silo de Homogeneização da Farinha e Alimentação do Forno 

A farinha crua coletada nos ciclones na moagem de farinha é transportada por 

fluidores, sendo o fluidor quem alimenta o elevador de caçamba. Com capacidade nominal 

de 350 t/h, até o topo do silo de homogeneização do tipo CF com capacidade para 13.000 t, 

através de fluidor. Este silo cumpre as funções de estocagem e homogeneização da farinha, 

tendo como princípio operacional os chamados fluxos múltiplos, isto é, tanto na entrada 

como na saída do silo ocorre uma contínua alternância de pontos por onde fluirá o material, 

ocasionando a mistura de diversas camadas de material alimentadas ao silo, 

homogeneizando a composição química da farinha produzida. Em seu interior estão 

instalados 7 cones invertidos para extração de material com vazões diferenciadas. 

O pó de retorno coletado no filtro de mangas e no silo de pó de retorno, transportado 

por roscas, também pode alimentar o elevador de canecas do silo de homogeneização. 

Existe a opção também de se alimentar diretamente o forno com este pó, isto como primeira 

opção. 

Junto ao silo de homogeneização e aos pontos de transferências estão instalados 

filtros de mangas para o despoeiramento. 

A farinha depois de homogeneizada alimenta um silo de fluidização (43t), cuja função 

é misturar a farinha coletada nos seis cones do silo principal, além de servir de pré-silo de 

pesagem, estes silos alimentam o fluidor onde se encerra uma balança de placa de impacto, 

que alimenta o fluidor, que por sua vez alimenta o elevador de canecas que por sua vez 

alimenta os fluidores, que segue para o pré-aquecedor. 

Produção de Clinquer 

Pré-Aquecedor, Calcinador e Forno Rotativo 

A farinha homogeneizada é dosada através de um sistema de dosagem gravimétrica, 

sendo em seguida transportada por fluidor até um elevador de caçamba, com 350 t/h de 

capacidade, que por sua vez alimenta os fluidores, que alimenta os ciclone do primeiro 

estágio da torre de pré-aquecimento. 

O pré-aquecedor de tecnologia FLSmidth, modelo SLC-D, possui seis estágios de 

pré-aquecimento (ciclones). Esta tecnologia representa um dos conceitos mais eficientes do 

ponto de vista energético e ambiental. 

A função do pré-aquecedor é aquecer a farinha usando os gases quentes produzidos 

no forno rotativo. Cada etapa de aquecimento ocorre em um ciclone, sendo que existem seis 

ciclones, e consequentemente seis etapas de aquecimento. 
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O calcinador é um reator misto, sendo um combustor ciclônico (DDC-Down Draft 

Calciner) combinado com um leito fluidizado rápido (pescoço). A função do calcinador é 

descarbonatar a farinha, de forma a prepará-la para as reações de clinquerização no forno 

rotativo, em geral a descarbonatação ocorre cerca de 95% no calcinador. 

Uma das grandes vantagens é a combustão estável de combustíveis de baixa 

reatividade, tais como, petcoke com alto teor de enxofre, ou combustíveis com alto teor de 

cinzas como de carvão vegetal, proveniente de indústrias de produção de ferro gusa. 

O calcinador, na sua primeira etapa, que consiste de uma câmera de combustão 

combustor ciclônico, possui em seu teto um queimador de alta capacidade, que produz uma 

chama na parte central do combustor. O ar de combustão consiste em cerca de 10% de ar 

primário no próprio queimador e o restante (demais 90% aproximadamente + excesso) vem 

do resfriador e recebe o nome de ar terciário, entra tangencialmente na câmera de 

combustão. 

Cerca de 80-90% da farinha do ciclone, no quinto estágio, alimenta o duto de ar 

terciário, em sua parte ascendente, antes de entrar no calcinador. Portanto, no calcinador a 

farinha sofre um efeito de ciclonagem, ficando próxima à parede e na parte central se forma 

a chama que transfere calor por radiação, descarbonando a farinha. A próxima etapa do 

calcinador consiste de um longo pescoço (leito fluidizado rápido), na qual os gases 

provenientes do forno se misturam com a parte dos gases do combustor ciclônico, bem 

como com o restante da farinha do quinto estágio, dando continuidade ao processo de 

descarbonatação no pescoço do calcinador (leito fluidizado rápido). 

Os gases e a farinha provenientes do calcinador passam pela última etapa de 

ciclonagem e a farinha coletada no ciclone é alimentada ao forno rotativo. 

O calcinador permite uma adaptação de um sistema de alimentação de combustíveis 

de grandes dimensões, denominado HOTDISC, que permite queimar pneus inteiros e 

resíduos diversos de grandes dimensões. Este equipamento permite um elevado tempo de 

retenção do combustível em um ambiente com ar limpo, e, portanto, com baixo impacto 

sobre a estabilidade do processo produtivo além de minimizar as emissões de CO em 

relação aos processos convencionais de queima de resíduos de grandes dimensões. 

A farinha entra no forno rotativo para finalizar a descarbonatação remanescente e 

iniciar as reações de formação do clinquer. Parte das reações são endotérmicas e precisam 

de calor para avançar, para isto será instalado um queimador na saída do forno, de modelo 

COMBUSTECH JBK 5000 HOT FLEX, que possui flexibilidade para queima de diversos 

combustíveis, inclusive petcoke e moinha siderúrgica, bem como óleo diesel, que será 

usado na partida e em etapas de aquecimento do forno. 
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Quando o material passa sob a chama (cerca de 15 a 20 m de comprimento) inicia-

se as reações de clinquerização que ocorre durante uma fusão incipiente do material, cerca 

de 30 % do material se funde e portanto inicia-se um processo de granulação, que na saída 

do forno tem formato de pelotas que variam de 12 a 25 mm aproximadamente, e recebem o 

nome de clinquer. 

Em virtude da elevada eficiência do calcinador e dos seis estágios de 

preaquecimento (portanto recuperação de calor do forno) este forno possui baixo consumo 

energético quando comparado com outros sistemas, inferior a 725 kCal/kg cli. 

O baixo consumo energético tem impacto significativo sobre as emissões de 

poluentes. 

O forno rotativo modelo Rotax-2 tem 4,35 m de diâmetro e 51 m de comprimento, 

com sistema de acionamento direto. Este forno representa o estado da arte em tecnologia 

de fornos rotativos. Com apenas 2 bases de apoio, o forno é curto, reduzindo as perdas 

térmicas por radiação na superfície e consequentemente reduzindo o consumo térmico. 

Os gases e poeiras efluentes do forno/torre de pré-aquecimento são utilizados como 

gás de secagem e transporte do moinho de farinha, e os efluentes deste moinho, bem como 

o efluente gasoso do forno quando o moinho estiver parado é despoeirado no filtro de 

mangas. 

O eletrofiltro necessita de temperatura baixa de operação (150ºC), e durante a 

parada do moinho de farinha, estes gases são resfriados em uma torre de condicionamento 

de gases, na qual se injeta água para fazer a redução de temperatura. Com o uso de filtro 

mangas, os gases podem entrar no filtro a cerca de 220ºC, e eventuais picos de temperatura 

são corrigidos pela entrada de ar frio ambiente. Portanto, o uso do filtro de mangas 

possibilitou também a eliminação da torre de condicionamento de gases e uma economia de 

cerca de 10 a 12 m³/h de água durante o horário sazonal. 

Resfriador de Clinquer 

Resfriamento e Transporte do Clinquer 

O clinquer produzido é bruscamente resfriado num resfriador de grelhas, que tem a 

função de: 

 Resfriar o clinquer; 

 Recuperar calor no clinquer para ser reaproveitado no sistema de clinquerização. 

O resfriamento do clinquer deve ser rápido de forma a não permitir o crescimento dos 

cristais no clinquer, bem como evitar o surgimento de fases pouco reativas no clinquer em 

virtude de resfriamento lento, ou seja, o resfriador não é só uma máquina de resfriamento, 
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mas também de otimização da qualidade e reatividade do clinquer, bem como de 

recuperação de energia. 

O resfriamento ocorre através da introdução de ar frio nas câmaras situadas sob a 

grelha, o que é feito por um conjunto de ventiladores posicionados ao lado do resfriador. Em 

seguida, o clinquer é britado em um britador britadores de rolos, com a finalidade de se 

reduzir as dimensões de grandes pelotas de clinquer ou de colagens. O clinquer resfriado de 

cerca de 1.300ºC para 100-160ºC é transportado para o silo de clinquer através do 

transportador. 

A britagem do clinquer é feita em um britador de impactos com o objetivo de reduzir a 

granulometria do material para abaixo de 25 mm. 

No resfriador de grelhas tipo SF Cross Bar 3 x 4 (Fabricante: FLS), o clinquer entrará 

à temperatura de 1.300ºC para 100-160ºC. 

O ar frio injetado no resfriador, após percolar o clinquer no interior do resfriador se 

divide em 3 correntes: 

 Ar secundário, ar de combustão que entra no forno rotativo; 

 Ar terciário, ar de combustão que segue para o calcinador; 

 Ar de excesso, excesso de ar utilizado apenas para complementar o resfriamento 

do clinquer, geralmente descartado na atmosfera, mas pode ser reutilizado no 

processo. 

As emissões de um resfriador de clinquer se limitam à emissão de material 

particulado transportado no ar de excesso. 

Porém, o ar de excesso pode ser reaproveitado como fonte de energia como gás de 

transporte e secagem no moinho de combustível, não sendo descartado na atmosfera. 

Esta configuração de reaproveitamento de ar de excesso, traz estabilidade ao 

sistema no período de chuvas, quando a matéria prima se encontra muito úmida, além de 

reduzir o consumo energético do sistema no período de chuvas, embora o ar de excesso 

seja aproveitado durante toda operação do forno (seja durante as chuvas ou na estiagem). 

Outra grande vantagem desta configuração é a eliminação de uma fonte estacionária 

de emissão de particulados. 

O ar de excesso proveniente do resfriador é despoeirado por um ciclone 

(441CN650), em seguida o ar passa pelo trocador de calor 441HE500, e segue para a 

moagem de farinha. 

Quando o moinho está funcionando, os ventiladores do trocador de calor 

permanecem desligados. Na parada do moinho de farinha, os ventiladores do trocador de 
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calor são acionados e o ar de excesso é resfriado de 300-400ºC para 120ºC, e segue 

diretamente para o filtro de mangas de despoeiramento do moinho de farinha e forno. 

O pó de clinquer coletado no trocador de calor e no ciclone são transportados por 

roscas até o transportador metálico de clinquer para o silo. 

Junto ao transportador metálico de clinquer, e aos pontos de transferência, foi 

instalado um filtro de mangas para o despoeiramento. 

Moagem de Combustível Sólido 

O petcoke é recebido via caminhão, descarregado em pátio aberto, e as pilhas 

constituídas a partir de movimentação de pá carregadeira. São no máximo até 5 pilhas de 

26.000 m³ de petcoke. Um pátio coberto, com pilha de 10.000 m³ é usado como estoque 

intermediário entre o pátio aberto e os silos de material in natura do moinho de carvão. 

O material é então retomado do pátio coberto através da movimentação de pá 

carregadeira, até a moega interna do pátio coberto. O material da moega passa por correia 

transportadora até uma peneira vibratória, cujo objetivo e descartar em caçamba, o petcoke 

grosseiro, o material passante por um detector de metais, e em seguida por uma peneira, 

com a finalidade de se eliminar materiais metálicos magnéticos que possam ser prejudiciais 

a estrutura mecânica do moinho. O material segue para os silos de petcoke in natura da 

moagem de carvão. 

A moagem de combustível sólido é feita por meio do moinho de combustível, 

também chamado de moinho de carvão. Trata-se de outro moinho de rolos do tipo Atox, 

com capacidade de produção de 15 t/h, chegando a atingir uma produção de 24 t/h. Da 

mesma forma que na moagem de cru, o moinho de carvão também se utiliza de gases 

quentes do forno; contudo, após passar pelo processo da moagem esses gases são 

direcionados para o filtro de mangas do moinho (não retornam para o forno).  

O moinho de carvão/coque, assim como o silo de estocagem, é dotado de filtros de 

mangas para o devido despoeiramento. O pó coletado nas mangas retorna para o silo de 

estocagem de carvão/coque. 

O sistema de moagem de carvão conta com sistema de injeção de gás inerte (N2) 

para proteção do sistema em caso de principio de incêndio, na qual toda a instalação é 

inertizada usando N2, proveniente de um tanque, até que se elimine o foco de princípio de 

incêndio. 

Além do controle de emissões, o pátio deverá ser dotado com sistemas de drenagem 

e tratamento de efluentes em separado, antes do seu lançamento na rede coletora da 

Unidade Industrial. 
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Transporte e Armazenagem de Clinquer 

Silo de Clinquer e Extração de Clinquer do Silo 

O clinquer produzido, após resfriamento, é enviado através de um transportador 

metálico para o silo de clinquer com capacidade de armazenamento de 60.000 t. 

O sistema de extração de clinquer é composto por válvulas extratoras na parte 

inferior do silo. O material, assim extraído, é transportado por transportadores para o silo de 

alimentação do moinho de cimento. 

As emissões atmosféricas de material particulado são mitigadas por filtros de 

mangas que despoeiram os silos de clinquer. O pó de clinquer gerado na movimentação do 

clinquer para moagem de cimento são mitigados por filtros de mangas. O filtro de mangas é 

responsável pelo despoeiramento do sistema de carregamento de caminhões do silo de 

clinquer não conforme. 

Forno de Clinquer (torre de ciclones e forno rotativo) 

O pré-aquecedor do forno 1 consiste de uma torre de ciclones de 6 estágios, do tipo 

SLC-D, fabricada pela FLSmidth. Esse tipo de torre é considerada de alta eficiência de troca 

térmica, contribuindo significativamente para o baixo consumo térmico do forno. 

 
Foto 6: Torre de ciclones do Forno 1 da Companhia Nacional de Cimento, modelo similar será 
utilizado na Unidade Industrial de Ponta Grossa. 

 

A pré-calcinação possui um calcinador do tipo SLC-S, também fabricado pela 

FLSmidth, com tecnologia consagrada de calcinação e combustão.  

A combustão ocorre em dois pontos diferentes do sistema, sendo a primeira no 

calcinador localizado na parte inferior da torre de ciclones. Nesse ponto ocorrerá a injeção 

de combustível sólido, ar terciário (proveniente do resfriador) e a farinha proveniente do pré-

aquecedor. A temperatura é controlada de forma a garantir a combustão completa no 
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calcinador, utilizando-se de um nível ótimo de combustível, compatível com a quantidade de 

farinha alimentada.  

 
Foto 7: Imagem do forno de clinquer da Linha 1 da CNC, modelo similar será utilizado na Unidade 
Industrial de Ponta Grossa. 
 

A segunda combustão ocorre no maçarico principal, dentro do forno rotativo. A 

farinha proveniente das transformações físico-químicas ocorridas na torre de ciclones entra 

no forno rotativo para finalizar a descarbonatação e iniciar as reações de formação do 

clinquer através do processo de clinquerização, na faixa de temperatura (do material) entre 

1.300ºC e 1500°C, na parte mais quente do forno. O queimador do forno, modelo 

COMBUSTECH JBK 5000 HOT FLEX, possui flexibilidade para queima de diversos 

combustíveis. Pode ser utilizada a mistura de petcoke e moinha siderúrgica, bem como óleo 

diesel durante o aquecimento e partida do forno. 

O clinquer é então direcionado ao resfriador de grelhas, do tipo “cross bar”, também 

da FLSmidth, onde é realizado o seu resfriamento, com aproveitamento dos gases quentes 

na pré-calcinação e ar de excesso sendo direcionado para uma bateria de ciclones, depois 

para um trocador de calor do tipo “ar-ar” e então para o filtro de mangas do forno. O sistema 

possui um único filtro de mangas, responsável por todo o sistema de despoeiramento dos 

gases do forno e ar de excesso do resfriador. O sistema do forno dispensa a necessidade 

de torre de acondicionamento, com injeção de água. Há somente um sistema de injeção de 

água para resfriamento dos gases do resfriador, em caso de excesso de temperatura nesse 

sistema. Este forno possui baixo consumo específico de energia térmica – inferior a 725 

kCal/kg clinquer – podendo ser considerado um sistema da mais alta eficiência disponível no 

mercado. 

Moagem de Cimento 

O gesso mineral e as escórias de siderúrgicas recebidas são entregues via caminhão 

e estocados em pátios específicos. Esses materiais são recebidos in natura, em forma de 

blocos irregulares, com pouca quantidade de finos. Por esse motivo, os pátios poderão ser 
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abertos e desprovidos de sistemas de despoeiramento. As pilhas formadas têm capacidade  

de 6.000 toneladas de escória de gusa e gesso mineral e ou gesso sintético (resíduo de 

indústria de fertilizantes fosfatados). 

O caminhão descarrega o material em uma moega, que segue por correias até um 

empilhador para formação das pilhas. 

Posteriormente, estas matérias-primas são retomadas por pá-carregadeira e 

alimentadas à moega de 50 m³ que alimentam uma correia transportadora, que abastece os 

silos da moagem de cimento. 

Quando do recebimento de gesso sintético e/ou escória de alto forno, estes insumos 

podem ser estocados no pátio de estocagem de gesso mineral/escória de gusa ou 

diretamente no depósito de consumo (coberto). 

Alimentação da Moagem de Cimento e Moinho de Cimento 

Das matérias-primas que passarão pelo processo final de moagem, o clinquer é a 

principal. Ele será sempre adicionado ao gesso, além dos demais aditivos como a escória 

de gusa, escória de alto forno (futuro), calcário filler e pozolana calcinada (futuro), 

possibilitando a produção de diversos tipos de cimento. 

O clinquer é recebido através da correia transportadora que alimenta o silo de 

clinquer, que é despoeirado por um filtro de mangas. 

O calcário, escória de alto forno, escória de gusa, gesso mineral e sintético são 

transportados por correia, que alimenta uma segunda correia, e esta alimenta os respectivos 

silos, de gesso mineral e sintético, de escória de alto forno e gusa e de calcário alto ou 

escória de gusa. Cada silo é despoeirado por um filtro de mangas. 

Ao todo existem quatro silos, sendo que dois tem capacidade para 300 toneladas de 

clinquer e escória de gusa e/ou alto forno, e outros dois tem capacidade para 120 toneladas 

de gesso e calcário filler. 

Os silos têm aberturas inferiores que permitem a descarga dos materiais em 

balanças dosadoras. Os materiais dosados seguem para uma correia transportadora com 

capacidade para 200 t/h, fazendo a alimentação do moinho de cimento. Esta correia é 

reversível e permite descarga em caminhão para aferição das balanças dosadora. As 

emissões geradas pelo movimento dessa correia são controladas pelos quatro filtros dos 

silos. O moinho de cimento,  do tipo horizontal de bolas – modelo UMS 50 x 15 (Fabricante 

FL Smidth), terá capacidade instalada de 150 t/h. Existem dois compartimentos (câmaras) e 

um sistema de injeção de água na saída, que é utilizado para controle da temperatura do 

cimento produzido. Este moinho pode produzir vários tipos de cimento, incluindo: CP II-E, 



                                                        

78 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

CP II-F, CP III, CP IV e CP V-ARI, determinados pelo tipo de adição utilizada (escória de alto 

forno, calcário filler e pozolana calcinada). 

O moinho é alimentado por correia transportadora, com os insumos necessários a 

fabricação do cimento e despoeirado por filtro de mangas específico. 

 
Foto 8: Moinhos de cimento de bolas da CNC, modelo similar será utilizado na Unidade Industrial de 
Ponta Grossa. 

 

As matérias primas são cominuídas pelas bolas no interior do moinho, que é 

separado por duas câmaras de moagem, uma primeira moagem grosseira, e uma segunda 

moagem fina, com compartimento de classificação decrescente de diâmetro de bolas. 

O material na saída do moinho é transportado por fluidor, que alimenta um elevador 

de caçambas, que alimenta um fluidor, que possui em seu trajeto um sistema de descarte de 

peças metálicas desprendidas do moinho, com finalidade de proteção do separador adiante. 

O material metálico é descartado e o material passante é retornado a base do 

elevador. Este fluidor alimenta o separador dinâmico. 

O elevador de caçambas e os fluidores deste seguimento são despoeirados por filtro 

de mangas. 

O separador dinâmico de alta eficiência, modelo O-Sepa N-3500, recebe o material 

moído do moinho e o separa a partir de um sistema de rotação controlada, que se relaciona 

com a finura final do moinho. O material grosseiro é retomado ao moinho pelo fluidor, que 

possui uma balança de placa de impacto para controle de recirculação. 

O material fino segue junto com o fluxo de ar para ser separado em um filtro de 

mangas. O cimento coletado no filtro constitui o produto final e segue para o silo de cimento, 

pelo fluidor e elevador de caçambas do silo de cimento. O ar da saída do moinho é 

retornado ao processo sendo direcionado novamente para dentro do moinho. 

O circuito de produto final, fluidores e lavador de caçambas é despoeirado por filtro 

de mangas específico. 
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Ensacagem, paletização e big bag 

O cimento produzido no moinho é encaminhado por um elevador de caçamba até o 

topo de um silo multicâmaras de concreto, com seis câmaras, para estocagem de até no 

máximo quatro tipos diferentes de cimento e com capacidade de estocagem de 17.000 t.  

As emissões geradas na transferência do cimento no elevador de caçamba, e 

também a descarga no topo do silo, são controladas por filtro de mangas específico. Cada 

câmara do silo é despoeirada por um filtro de mangas específico. 

Além das seis câmaras, sendo uma câmara central, o silo permite instalar 

equipamentos para misturar o cimento contido nesta câmara central com o cimento de 

outras câmaras. O silo possui uma câmara intermediária, para efetuar a distribuição do 

cimento e misturar entre as câmaras. No topo deste silo intermediário tem um filtro de 

mangas para despoeiramento. 

O sistema de coleta de cimento das câmaras possui opção de despacho via 

ensacadeira, ou a granel ou big-bag. A comercialização do produto é realizada a granel 

rodoviário, big-bags (entre 1.000 e 1.500 kg) e em sacos de cimento (50 kg e 40 kg) para 

expedição rodoviária. 

Ensacamento, Paletização e Expedição de Cimento 

O processe deverá contar com linha de ensacamento e paletização de cimento, 

tecnologia Haver Boecker Rotopacker Compact12, compostas por uma ensacadeira, com 

capacidade nominal de 3.600 sacos/hora. 

Um elevador de caçambas é responsável pela condução do cimento extraído do silo 

multicâmaras até os silos que alimentam a ensacadeira. A ensacadeira faz o enchimento 

com cimento e a selagem do saco de 50 - 40 kg, conforme a sacaria que estiver na linha. 

Os sacos de cimento são transportados através de correias transportadoras e 

transportadores de roletes até o depósito de paletização, que conta com uma unidade 

paletizadora de tecnologia Beumer Paletpac 5.000, também com capacidade nominal 

unitária de 3.600 sacos/hora. 

Na sequência, os sacos de cimento seguem para o depósito de cimento paletizado, 

onde aguardam pelo carregamento em caminhões. 

O cimento ensacado também pode ser carregado manualmente em caminhões 

através de uma carregadora hidráulica de caminhões marca Mauina B19H. 

Os pontos de transferência na seção de ensacamento e expedição de cimento são 

despoeirados através de filtros de mangas. 
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5.3.2. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROCESSO PRODUTIVO DE CIMENTO 

O cimento Portland é produzido por meio da fusão conjunta de dois materiais: um 

rico em cálcio (calcário) e outro argiloso (caulim, argila). O gesso também é uma das 

matérias primas do cimento adicionado na etapa da moagem, atua no produto final como um 

retardador ou inibidor do tempo inicial de pega do cimento. Ainda podem-se adicionar outros 

produtos  na etapa de moagem do clinquer: a pozolana (cinza de carvão mineral) é utilizada 

para aumentar a resistência a meios agressivos e aumentar a permeabilidade. 

 

Figura 9: Esquema do processo de fabricação de cimento.  

Fonte: http://www.cimpor-portugal.pt/output_efile.aspx?id_file=523.  

 

Mina de Calcário 

1. Extração de calcário: jazidas a céu aberto.  São utilizados explosivos para desmonte da 

rocha. Nessa etapa também é extraída a argila. 

2. Britagem: reduzir o calcário extraído às dimensões adequadas para processamento. Os 

produtos armazenados em diferentes silos para dosagem posterior. 

Preparação do Cru 

3. Transporte: O material britado é transportado até à fábrica de cimento, através de uma 

correia transportadora ou de caminhão, consoante a distância da pedreira em relação à 

fábrica de cimento. 

4. Pré-homogeneização: O calcário, a argila, as matérias-primas alternativas e os materiais 

corretivos da composição química das mesmas são misturados e pré-homogeneizados 

por depósito em várias camadas que dão origem à formação de uma pilha de material em 

um barracão coberto. Esse material depositado em pilha é posteriormente retomado de 

um modo especial que garanta a sua homogeneidade e enviado à moagem de cru. 

5. Moagem do cru: as matérias primas homogeneizadas, uma de mistura de argila e 

calcário (a chamada farinha) onde as partículas são reduzidas para um tamanho de 0 a 

1 3 10 4 5 2 7 9 8 12 13 14 6 11 



                                                        

81 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

0,05mm, são alimentadas em moinho vertical e submetidos a uma operação de secagem 

e transformadas em farinha (com um resíduo da ordem de 12 a 18% na malha de 90 

microns). À entrada da moagem de cru pode haver ainda lugar a uma pequena e 

derradeira correção na composição química do cru. 

6. Silos de Homogeneização:  A farinha, proveniente da moagem de cru, é sujeita a uma 

última operação de homogeneização e aí fica armazenada até à sua alimentação à linha 

de cozedura. 

Produção de Clinquer 

7. Torre de pré-aquecimento: A farinha é submetida a um pré-aquecimento e a uma 

percentagem apreciável de descarbonatação (>90%) antes de entrar no forno. Filtros de 

mangas ou eletrofiltros de grandes dimensões procedem à  remoção das poeiras 

provenientes do circuito de gases do forno e do circuito de gases de exaustão do moinho 

de cru. 

8. Forno/arrefecedor: A farinha alimentada ao forno, já em grande parte descarbonatada, é 

transformada em clinquer através de uma série de reações químicas que se desenrolam 

em torno dos 1450˚C sob a ação de uma chama a 2000˚C. O clinquer incandescente é 

arrefecido bruscamente no arrefecedor de grelha ou de satélites. 

9. Armazenagem de clinquer: O clinquer após ter sofrido um arrefecimento brusco até uma 

temperatura entre os 100 e os 200˚C é enviado para a respectiva zona de armazenagem 

que em geral se trata de um estoque ou de um silo fechado. 

Moagem de Cimento, Embalagem e Expedição 

10. Armazenagem de adições: As adições destinadas à produção de cimento (e.g., 

gesso, cinzas volantes, escórias de siderurgia, calcário) encontram-se, em geral, 

armazenadas em silos ou em edifícios fechados. 

11. Transportes: O transporte do clinquer, do gesso e das respectivas adições (materiais 

cimentícios) é efetuado através de correias de transporte até às tremonhas das moagens 

de cimento. 

12. Moagem de cimento: Uma vez doseado nas devidas proporções, o clinquer é moído 

conjuntamente com cerca de 5% de gesso e outras adições (materiais cimentícios) para 

dar origem aos diferentes tipos de cimento. 

13. Ensilagem de cimento: o cimento é armazenado em silos. 

14. Embalagem e expedição: O cimento extraído dos silos é ensacado, ou ensacado e 

paletizado, ou ensacado e colocado em pacotões de plástico retrátil ou, ainda, carregado 

diretamente a granel em caminhões e expedido por rodovia localização e a infraestrutura 

existente na fábrica. 
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5.3.3. TIPOS DE CIMENTO A PRODUZIR NA UNIDADE INDUSTRIAL DE PONTA 

GROSSA 

O mercado nacional dispõe de 8 opções de cimento, que atendem com igual 

desempenho aos mais variados tipos de obras.  Esses tipos se diferenciam de acordo com a 

proporção de clinquer e sulfatos de cálcio, material carbonático e de adições, tais como 

escórias, pozolanas e calcário, acrescentadas no processo de moagem.  

A Unidade Industrial da empresa Mineração Delta do Paraná a ser instalada no 

Município de Ponta Grossa terá capacidade de produção de 2.500.000 t cimento por ano e 

serão produzidos o Cimento Portland CP II, CP-IV e CP-V que podem ser distribuídos sob a 

forma de sacos de 50, 40 e 25 kg e a granel e big bags entre 1.000 e 1.500 kg. 

A Tabela 11 apresenta a composição principal de cada um dos produtos, em 

conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Tabela 11: Composição dos produtos cimentícios. 

Tipo de Cimento Sigla 
Composição (% em massa) 

Clinquer + gesso 
Escória granulada  

de alto forno 
Material 

pozolânico 
Material 

carbonático 

Composto 

CP II-E 94 – 56 6 – 34 - 0 – 10 

CP II-Z 94 – 76 - 6 – 14 0 – 10 

CP II-F 94 – 90 - - 6 – 10 

Alto Forno CP-III 65 – 25 35 – 70 - 0 – 5 

Pozolânico CP IV-32 85 – 45 - 15 – 50 0 – 5 

Alta Resistência Inicial CP V 100 – 95 - - 0 – 5 

Fonte : Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. 

 

A seguir, são apresentadas as principais características de cada um dos produtos 

que a Mineração Delta do Paraná pretende produzir e disponibilizar no mercado a partir de 

operacionalização da Unidade Industrial em Ponta Grossa. 

Cimento Portland Composto - CP II 

A fabricação do cimento CP II é regulamentada pela norma ABNT NBR Nº 11.578, 

que fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland composto, CP II-E, 

CP II-Z e CP II-F. 

O cimento Portland composto tem uso mais indicado em lançamentos maciços de 

concreto, onde o grande volume da concretagem e a superfície relativamente pequena 

reduzem a capacidade de resfriamento da massa.  

Este cimento também apresenta melhor resistência ao ataque dos sulfatos contidos 

no solo.  
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Recomendado para obras correntes de engenharia civil sob a forma de argamassa, 

concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. As 

recomendações de uso de cada tipo de CP II são indicadas a seguir: 

 CP II-Z (com adição de material pozolânico) - empregado em obras civis em geral, 

subterrâneas, marítimas e industriais, além da produção de argamassas, concreto 

simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O 

concreto feito com este produto é mais impermeável e por isso mais durável; 

 CP II-E (com adição de escória granulada de alto-forno) - este cimento é 

recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor 

moderadamente lento ou que possam ser atacadas por sulfatos; 

 CP II-F (com adição de material carbonático - filler) - para aplicações gerais. Pode 

ser usado no preparo de argamassas de assentamento, revestimento, argamassa 

armada, concreto simples, armado, protendido, projetado, rolado, magro, concreto 

massa, elementos pré-moldados e artefatos de concreto, pisos e pavimentos de 

concreto, solo-cimento, dentre outros. 

Cimento Portland Pozolânico - CP IV-32 

A fabricação do cimento CP IV é regulamentada pela norma ABNT NBR Nº 5.736, 

que fixa condições exigíveis no recebimento do cimento Portland pozolânico. 

O cimento Portland pozolânico é um aglomerante hidráulico obtido pela mistura 

homogenia de clinquer Portland e materiais pozolânicos, moídos em conjunto ou em 

separado.  

Durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e 

materiais carbonáticos nos teores específicos (clinquer de sulfato de cálcio: 45 a 85%; 

material pozolânico: 15 a 50% e material carbonático: 0 a 5%). 

O cimento CP IV foi desenvolvido para atender situações onde o risco de fissurações 

ocasionados pelo calor de hidratação é elevado. Seu teor de adições pozolânicos garante 

que o calor liberado pela hidratação do clinquer de cimento seja menor evitando o risco de 

fissuração.  

A adição pozolânica proporciona maior durabilidade à estrutura e maiores 

resistências comparadas aos cimentos de sua categoria. É especialmente indicado em 

situações onde o ambiente de aplicação é quimicamente agressivo. Quando a aplicação não 

exige o uso imediato da estrutura ou uma desforma em idades mais avançadas, a escolha 

ideal é este cimento que irá apresentar melhor custo benefício. 
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Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - CP V-ARI 

Embora contemplado pela ABNT como norma separada do cimento Portland comum, 

o CP V-ARI é, na verdade, um tipo particular deste, que tem a peculiaridade de atingir altas 

resistências já nos primeiros dias de aplicação.  

O desenvolvimento da alta resistência inicial é conseguido pela utilização de uma 

dosagem diferente de calcário e argila na proporção do clinquer, bem como pela moagem 

mais fina do cimento, de modo que, ao reagir com a água, ele adquira elevadas resistências, 

com maior velocidade. 

A fabricação do cimento CP V-ARI é regulamentada pela norma ABNT NBR Nº 

5.733, que fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de alta 

resistência inicial.  

O CP V-ARI é recomendado no preparo de concreto e argamassa para produção de 

artefatos de cimento em indústrias de médio e pequeno porte, como fábricas de blocos para 

alvenaria, blocos para pavimentação, tubos, lajes, meio-fio, mourões, postes, elementos 

arquitetônicos pré-moldados e pré-fabricados.  

Pode ser utilizado no preparo de concreto e argamassa em obras desde as 

pequenas construções até as edificações de maior porte, e em todas as aplicações que 

necessitem de resistência inicial elevada e desforma rápida. 
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5.3.4. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE INSUMOS 

Tabela 12: Balanço geral do forno para fabricação do clinquer. 
Identificação Unidade Quantidade 

CLINQUER T/m³ 1,40 

Regime de Trabalho h/dia 24,00 

Capacidade diária T/dia 4.000 

Capacidade mensal T/mês 120.000 

Capacidade anual T/ano 1.440.000 

Fator de marcha de forno % 87,5 

Capacidade anual passa para T/ano 1.260.000 

Autonomia – Estocagem clinquer Dias 15 

Capacidade – Estocagem clinquer Ton 60.000 

Autonomia – Silo para emergência e mal cozido h 6 

Capacidade – Silo para emergência e mal cozido T 1.000 

MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE CLINQUER 

CALCÁRIO T/m³ 1,50 

Utilização 85% 3.400 

Perda ao fogo 40% 1.360 

Capacidade T/dia 4.760 

Capacidade T/mês 142.800 

Capacidade T/ano 1.713.600 

Estoque mínimo (pré-homogeneização) Dias 6,0 

Estoque mínimo (pré-homogeneização) T 29.155 

Capacidade estocagem instalada T 38.000 

ARGILA T/m³ 1,70 

Utilização 10% 400 

Perda ao fogo 30% 120 

Capacidade T/dia 520 

Capacidade T/mês 15.600 

Capacidade T/ano 187.200 

Estoque mínimo (pré-homogeneização) Dias 13 

Estoque mínimo (pré-homogeneização) T 6.825 

Capacidade estocagem instalada T 7.000 

MINÉRIO DE FERRO T/m³ 2,50 

Utilização 5% 200 

Capacidade T/dia 200 

Capacidade T/mês 6.000 

Capacidade T/ano 72.000 

Estoque mínimo (meses) Meses 2,6 

Estoque mínimo T 15.750 

Capacidade estocagem instalada T 16.000 

Capacidade caminhões m³ 30 

Quantidade caminhões para reabastecimento anual Caminhões/ano 960 

Cálculos considerando regime de trabalho de 30 dias por mês e ano com 360 dias. 
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Tabela 13: Balanço capacidade para moagem de cru. 
Identificação Unidade Quantidade 

Farinha crua (Calcário/Argila/ Minério de Ferro) T/m³ 1,30 

Regime de trabalho h/dia 20 

Regime de trabalho Dias/mês 30 

Capacidade necessária de calcário T/mês 142.800 

Capacidade necessária de argila T/mês 15.600 

Capacidade necessária minério de ferro T/mês 6.000 

Capacidade alimentação forno/ moagem T/h 274 

Capacidade instalada de moagem T/h 300 

Autonomia- silo alimentação para calcário h 3,4 

Capacidade- silo alimentação para calcário T 800 

Autonomia- silo alimentação para argila h 13,8 

Capacidade- silo alimentação para argila T 360 

Autonomia- silo alimentação para minério de ferro h 36 

Capacidade- silo alimentação para minério de ferro T 360 

Autonomia- silo estocagem farinha crua/homogeneização Dias 2,13 

Capacidade- silo estocagem farinha crua/homogeneização T 11.700 

Capacidade- silo estocagem farinha crua/homogeneização m³ 9.000 

Balanço consumo e moagem para combustível 

Coque de petróleo T/m³ 0,85 

Consumo - queimador principal forno T/h 7 

Consumo - pré-calcinação T/h 9 

Capacidade T/h 16 

Capacidade T/dia 439 

Capacidade T/mês 13.170 

Capacidade T/ano 158.040 

Estoque mínimo (meses) 3 3 

Capacidade pátio de estocagem combustível T 40.000 

Regime de trabalho h/dia 20 

Regime de trabalho Dia/mês 30 

Capacidade mínima para moagem T/h 26,18 

Capacidade instalada para moagem de combustível (adotada) T/h 30 

Capacidade caminhões m³ 30 

Quantidade caminhões p/ reabastecimento anual Caminhões/ano 6.198 

Combustível alternativo para posta em marcha/ falta energia 

Óleo diesel   

Quantidade de paradas de forno Par/ano 12 

Consumo por utilização litros/útil 30.000 

Consumo por ano litros/ano 360.000 

Reservatório litros 35.000 

Capacidade caminhões m³ 30 

Quantidade caminhões p/reabastecimento anual Caminhões/ano 12 

Balanço moagem para fabricação cimento 

Matéria prima disponível (clinquer) T/ano 1.440.000 

Matéria prima disponível (clinquer) T/mês 120.000 

Regime de trabalho Dias/mês 30 
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Identificação Unidade Quantidade 

Regime de trabalho h/dia 20 

Quantidade clinquer para moer/hora T/h 200,00 

Utilização - clinquer (mínima) % 65% 

Utilização - calcário % 10% 

Utilização - gesso % 5% 

Utilização - aditivo (escória/cinza/pozolana) % 20% 

Capacidade mínima de moagem T/h 274 

Quantidade alimentação com calcário T/h 27,40 

Quantidade alimentação com gesso T/h 13,70 

Quantidade alimentação com aditivo T/h 54,80 

Autonomia- silo alimentação clinquer h 1,43 

Capacidade- silo alimentação clinquer m³ 280 

Autonomia- silo alimentação calcário h 8,21 

Capacidade- silo alimentação calcário m³ 150 

Autonomia- silo alimentação gesso h 14,23 

Capacidade- silo alimentação gesso m³ 150 

Autonomia- silo alimentação aditivos h 5,13 

Capacidade- silo alimentação aditivos m³ 280 

Capacidade moagem cimento (adotada) T/h 150 

Quantidade de moagens Qt. 2 

Capacidade total instalada para moagem de cimento T/h 300 

Produção cimento/dia T/dia 5.480 

Produção cimento/mês T/mês 164.400 

Produção cimento/ano T/ano 1.972.800 

 

Tabela 14: Balanço capacidade britagem de matéria-prima (calcário/argila). 

Identificação Unidade Quantidade 

Capacidade de consumo de calcário do forno para clinquer T/ano 1.713.600 

Capacidade de consumo calcário para moagem cimento T/ano 197.280 

Capacidade total do consumo de calcário T/ano 1.910.880 

Capacidade necessária argila para forno para clinquer T/ano 187.200 

Regime trabalho Dias/mês 26 

Regime trabalho h/dias 8 

Capacidade necessária da britagem T/h 765,5 

Capacidade instalada do britador T/h 850 

Capacidade ociosa/ mês do britador T/mês 17.576 

Capacidade ociosa/ mês de britagem % 10% 

Capacidade ociosa/ mês de britagem Dias/mês 2,2 

Capacidade instalada de britagem T/h 1.000 
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Tabela 15: Consumo de água no processo industrial. 
Identificação Unidade Quantidade 

Injeção torre de resfriamento m³/h 25 

Injeção torre de resfriamento m³/dia 600 

Injeção resfriador de clinquer m³/h 5 

Injeção resfriador de clinquer m³/dia 120 

Injeção moagens de cimento (refrigeração) m³/h 14 

Injeção moagens de cimento (refrigeração) m³/dia 280 

Refrigeração unidades lubrificação moagens cimento (reposição) m³/h 1 

Refrigeração unidades lubrificação moagens cimento (reposição) m³/dia 20 

Refrigeração unidades lubrificação moagens cru (reposição) m³/h 0,5 

Refrigeração unidades lubrificação moagens cru (reposição) m³/dia 10 

Refrigeração unidades lubrificação coque (reposição) m³/h 0,5 

Refrigeração unidades lubrificação coque (reposição) m³/dia 10 

Refrigeração mancal ventilador gases quentes (reposição) m³/h 0,5 

Refrigeração mancal ventilador gases quentes (reposição) m³/dia 12 

Refrigeração mancal forno (reposição) m³/h 1 

Refrigeração mancal forno (reposição) m³/dia 24 

Perdas (reposição) m³/h 9 

Perdas (reposição) m³/dia 216 

Consumo total água industrial m³/dia 1.292 

Consumo total água industrial (consumo em pico) m³/h 56,5 

 

Tabela 16: Consumo de água – sanitário. 
Identificação Unidade Quantidade 

Quantidade funcionários Qt. 300 

Quantidade prestadores de serviços Qt. 200 

Consumo médio (pessoa/dia) litros/dia 200 

Consumo total diário m³/dia 100 

Quantidade clientes/dia (motoristas externos) Qt. 100 

Tempo médio de permanência horas 4 

Consumo médio (motoristas externos) m³/dia 10 

Consumo total água em banheiros (lavatórios/vasos/banho) m³/dia 110 

 

Tabela 17: Balanço consumo de água – industrial/sanitário. 
Identificação Unidade Quantidade 

Consumo total água m³/dia 1.400 

Autonomia - reservatórios horas 36,00 

Capacidade reservatórios litros 2.100.000 

Capacidade instalada de bombas de captação água* m³h 90,00 

* Exemplo de capacidade da bomba. 
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Na produção de cimento, a água é utilizada nas torres de arrefecimento e injeção 

nos moinhos para resfriamento do material, representando um consumo de 100 litros por 

tonelada de cimento. A água empregada para resfriamento dos gases é absorvida no 

processo e liberada na forma de vapor, sem nenhum contaminante. Já aquela utilizada para 

resfriar equipamentos passa por separadores de óleo e é em geral reaproveitada. A água 

consumida na maioria das fábricas é praticamente 100% recirculada, não havendo, portanto, 

a geração de efluentes líquidos industriais. 

Além disso, há o consumo de água do refeitório, banheiros e vestiário, estimado em 

110 m³/dia. Toda água será captada de poços localizados na própria área da fábrica. 

 

Tabela 18: Regime de trabalho por seção. 
Identificação Unidade Quantidade 

Administrativo/ almoxarifado/ oficinas 
H/dia  

Dias/mês 
8,00 

22,00 

Forno para clinquer 
H/dia 

 dias/mês 
24,00 
30,00 

Moagem para cru 
H/dia  

Dias/mês 
20,00 
30,00 

Britagem calcário e argila 
H/dia  

Dias/mês 
9,00 

26,00 

Moagem para combustível 
H/dia  

Dias/mês 
20,00 
22,00 

Moagem para cimento 
H/dia  

Dias/mês 
20,00 
30,00 

Expedição de cimento a granel 
H/dia  

Dias/mês 
8,00 

22,00 

Expedição de cimento ensacado 
H/dia  

Dias/mês 
16,00 
22,00 

 

Tabela 19: Energia elétrica necessária para o empreendimento. 

Identificação Quantidade/mensais 

Mineração 3 Mwh 

Indústria 7 Gwh 
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6. CONSIDERAÇÕES NORMATIVAS E LEGISLATIVAS 

6.1. LISTA DE DOCUMENTOS LEGAIS, NORMAS E REGULAMENTOS DE 

REFERÊNCIA 

6.1.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Brasília, 5 de Outubro de 1988. 

LEIS FEDERAIS 

LEI Nº 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências. 

LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977. Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. 

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, e dá outras providências. 

LEI Nº 7347 DE 24 DE JULHO DE 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico e dá outras providências. 

LEI Nº 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989. Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade 

autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá 

outras providências. 

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989. Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

LEI Nº 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989. Altera a redação da Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 

1965, e revoga as Leis nº 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986. 

LEI Nº 9.111, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995. Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.197, DE 3 DE 

JANEIRO DE 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna. 

LEI Nº 9.314, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996. D.O.U. 18/11/96 Altera dispositivos do Decreto-lei nº 

227 (Código de Mineração), de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

LEI Nº 9.433 DE 8 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 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a 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 27 DE 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 9.984 DE 17 DE JULHO DE 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 

ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

LEI 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 10.165, DE 27 DE FEVEREIRO 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, com a instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – 

TCFA. 

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 12.305, DE 2 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 12.512, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011. Institui o Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis n.º 10.696, de 2 

de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006. 

LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 

Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Novo 

Código Florestal. 

LEI Nº 12.727, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. (Mensagem de veto Conversão da Medida Provisória 

nº 571, de 2012) Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera as Leis nos 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 nos 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o 

item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei 

no 12.651, de 25 de maio de 2012. 

LEI Nº 13.052 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014 Altera o art. 25 da 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 e dá outras providências, para determinar que animais apreendidos sejam 

libertados prioritariamente em seu habitat e estabelecer condições necessárias ao bem estar desses 

animais. 

  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/96ac693383ac66f0032569fa006b9c39?OpenDocument
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DECRETOS FEDERAIS 

DECRETO LEI Nº 5.452 DE 1O DE MAIO DE 1943. Aprova a CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 

DECRETO Nº 96.044, DE 18 DE MAIO DE 1988. Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário 

de Produtos perigosos, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 97.628, DE 10 DE ABRIL DE 1989. Regulamenta o art. 21 da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965 – Código Florestal e dá outras providências. 

DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990. Regulamenta a Lei 6.902, de 27 de abril de 1981, e 

a Lei 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 2.612, DE 3 DE JULHO DE 1998. Regulamenta o conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 2.657, DE 03 DE JULHO DE 1998. Promulga a Convenção n. 170 da OIT relativa à 

segurança na utilização de produtos químicos no trabalho assinada em Genebra, em 25 de junho de 

1990. 

DECRETO Nº 3.179, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999. Define sanções aplicáveis às condutas lesivas 

ao meio ambiente. 

DECRETO Nº 3.524, DE 26 DE JUNHO DE 2000. Regulamenta a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 

1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 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 4.134, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002. Promulga a Convenção nº 138 e a 

Recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de 

Admissão ao Emprego. 

DECRETO Nº 4.136, 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 nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 4.339, DE 22 DE AGOSTO DE 2002. Institui princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional da Biodiversidade. 

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. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.340-2002?OpenDocument
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DECRETO Nº 4.792, DE 23 DE JULHO DE 2003. Cria a Câmara de Política de Recursos Naturais do 

Conselho de Governo. 

DECRETO Nº 5.523, DE 25 DE AGOSTO DE 2005. Altera e acresce dispositivos ao Decreto n. 3.179, 

de 21 de setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

DECRETO Nº 5975, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006. Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 

19, 20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, o art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos 

aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000, e dá outras 

providências. 

DECRETO Nº 6.660 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008. Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica.  

DECRETO Nº 6.686, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008. Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 

6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

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. 

DECRETO Nº 6.194 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012. Declara as Áreas de Interesse de Mananciais de 

Abastecimento Público para a Região Metropolitana de Curitiba e dá outras providências. 

DECRETO Nº 7.830, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de 

Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras 

providências.  

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, DE 23 DE JANEIRO DE 1986. Dispõe sobre elaboração de estudo 

de impacto ambiental e licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01-A, DE 23 DE JANEIRO DE 1986. Faculta aos Estados estabelecerem 

normas especiais relativas ao transporte de produtos perigosos. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 006, DE 24 DE JANEIRO DE 1986. Estabelece modelos de anúncios em 

jornais para pedidos de licenciamento ambiental. 

RESOLUÇÃO Nº 307, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1986. Dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.830-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.830-2012?OpenDocument
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, DE 8 DE MARÇO DE 1990. A emissão de ruídos, em decorrência 

de quaisquer atividades industriais comerciais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes 

estabelecidos nesta Resolução. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 003, DE 28 DE JUNHO DE 1990. Define padrões de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 009, DE 31 DE AGOSTO DE 1993. Dispõe sobre o destino de óleo 

lubrificante usado. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 23, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a importação e 

exportação de resíduos no território nacional. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997. Dispõe sobre licenciamento 

ambiental. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 235, DE 07 DE JANEIRO DE 1998. Altera a Resolução CONAMA Nº 23 

de 12 de dezembro de 1996. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 257, DE 30 DE JUNHO DE 1999. Dispõe sobre a destinação final das 

pilhas e baterias. 

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 19 DE JULHO DE 2000. Dispõe sobre enquadramento de classes de corpos 

hídricos. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267, DE 14 DE SETEMBRO DE 2000. Proíbe o uso de substâncias que 

destroem a camada de ozônio. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275 DE 25 DE ABRIL DE 2001. Estabelece o Código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 281, DE 12 DE JULHO DE 2001. Dispõe sobre modelos de publicação de 

pedidos de licenciamento. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 302 DE 20 DE MARÇO DE 2002. Dispõe sobre os parâmetros, definições 

e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 

entorno. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de áreas de preservação permanente. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002. Dispõe sobre o Inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos Industriais. 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 17 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 369/2006. Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente- APP - Data da legislação: 28/03/2006 - Publicação 

DOU nº 061, de 29/03/2006. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 370/2006. Prorroga o prazo para complementação das condições e 

padrões de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005 - Data da legislação: 06/04/2006 - Publicação DOU nº 068, de 07/04/2006. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 381/2006. Altera dispositivos da Resolução nº 306, de 5 de julho de 2002 

e o Anexo II, que dispõe sobre os requisitos mínimos para a realização de auditoria ambiental - Data 

da legislação: 14/12/2006 - Publicação DOU nº 240, de 15/12/2006.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 388/2007. Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata 

Atlântica para fins do disposto no art. 4o § 1o da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006" - Data 

da legislação: 23/02/2007 - Publicação DOU nº 38, de 26/02/2007. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396/2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Data da legislação: 03/04/2008 - 

Publicação DOU nº 66, de 07/04/2008. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 397/2008. 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. Data da legislação: 03/04/2008 

- Publicação DOU nº 66, de 07/04/2008.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 410/2009. Prorroga o prazo para complementação das condições e 

padrões de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005, e no Art. 3o da Resolução nº 397, de 3 de abril de 2008. Data da legislação: 04/05/2009 - 

Publicação DOU nº 83, de 05/05/2009. 

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 404, DE 11 DE SETEMBRO DE 1968. Classifica a periculosidade das 

mercadorias a serem transportadas por veículos automotores. 

RESOLUÇÃO CONFEA Nº 229, DE 27 DE JUNHO DE 1975. Dispõe sobre a regularização dos 

trabalhos de engenharia, arquitetura e agronomia iniciados ou concluídos sem a participação efetiva 

de responsável técnico. 

RESOLUÇÃO Nº 82, DE 24 ABRIL DE 2002. Dispõe sobre procedimentos e define as atividades de 

fiscalização da agencia nacional de águas (ANA), inclusive para apuração de infrações e aplicação de 

penalidades. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=496
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=516
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=529
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=563
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=603


                                                        

96 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

RESOLUÇÃO ANP Nº 30 de 26/10/2006 (DOU de 27/10/06) Adota a NBR 17505 Armazenamento de 

Líquidos Inflamáveis e Combustíveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

ATOS NORMATIVOS 

PORTARIA Nº 3.214, DE 8 DE JUNHO DE 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NRs – do 

Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho, e suas complementações. 

PORTARIA/GM Nº 124, DE 20 DE AGOSTO DE 1980. Dispõe sobre medidas e normas para 

proteção dos recursos hídricos contra a poluição por acidentes ambientais. 

PORTARIA ANP Nº 127, DE 30 DE JULHO DE 1999. Estabelece normas para o descarte para o óleo 

lubrificante usado ou contaminado, em conformidade com o que estabelece a resolução CONAMA nº 

9 de 31 de agosto de 1993. 

PORTARIA Nº 4, DE 21 DE MARÇO DE 2002. Estabelece que fica proibido o trabalho do menor de 

18 anos nas atividades constantes do anexo I dessa portaria. 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DNER S.N, DE 22 DE JANEIRO DE 1990. Instrução sobre os 

procedimentos dos diversos setores do DNER envolvidos na aplicação e fiscalização do transporte 

rodoviário de produtos perigosos. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSST/MTB Nº 1, DE 11 DE ABRIL DE 1994. Estabelece o regulamento 

técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória. 

Portaria Normativa IBAMA 113/97: estabelece critérios sobre a obrigatoriedade do registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 17 DE AGOSTO DE 2001. Dispõe sobre o cadastro técnico 

federal de atividades poluidoras, sobre o relatório anual de atividades e dá outras instruções. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57, DE 10 DE OUTUBRO DE 2001. Estabelece critérios a serem 

adotados pelas linhas de arrecadação e de benefícios INSS. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 20 DE AGOSTO DE 2009. O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 5o do Decreto no 99.556, 

de 1o de outubro de 1990, resolve: Art. 1o O grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas 

será classificado de acordo com a metodologia estabelecida nesta Instrução Normativa. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Dispõe sobre os procedimentos metodológicos para restauração e recuperação das Áreas de 

Preservação Permanentes e da Reserva Legal instituídas pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965. 

NBR DA ABNT 

NBR 7229:1993: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

http://200.179.25.133/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2006/outubro/ranp%2030%20-%202006.xml?f=templates$fn=default.htm&sync=1&vid=anp:10.1048/enu
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NBR 7505-1:2000: Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis – parte 1 – armazenagem 

em tanques estacionários. 

NBR 8160:1983: Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução. 

NBR 10004:2004: Resíduos sólidos – classificação. 

NBR 10007:2004: Amostragem de resíduos sólidos 

NBR 11174:1990: Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e III – inertes. 

NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

NBR 15288:2005: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Plano de atendimento a 

emergências (PAE). 

NBR 13221:2007: Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 13969:1997: Tanques sépticos – unidades de tratamento complementar e disposição final de 

efluentes líquidos – projeto, construção e operação. 

NBR ISO 14001:2004: Sistemas de gestão ambiental – requisitos com orientações para uso. 

NBR 14276:1999: Programa de brigada de incêndio. 

NBR 14725:2001: Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ. 

NR – NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Norma Regulamentadora Nº 01 - Disposições Gerais. 

Norma Regulamentadora Nº 02 - Inspeção Prévia. 

Norma Regulamentadora Nº 03 - Embargo ou Interdição. 

Norma Regulamentadora Nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho. 

Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

Norma Regulamentadora Nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Norma Regulamentadora Nº 07 - Despacho SSST (Nota Técnica).  

Norma Regulamentadora Nº 08 - Edificações. 

Norma Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

Norma Regulamentadora Nº 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

Norma Regulamentadora Nº 11 (Anexo I) - Regulamento Técnico de Procedimentos para 

Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas. 

Norma Regulamentadora Nº 12 - Máquinas e Equipamentos. 

Norma Regulamentadora Nº 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão. 

Norma Regulamentadora Nº 14 - Fornos. 

Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações Insalubres. 

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_01_at.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_02a_at.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_03_at.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_04.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_05.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_06.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_07_at.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_07_ssst.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_08.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_09_at.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_10.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_11.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_11anexo1.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_12.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_13.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_14.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_15.asp
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Norma Regulamentadora Nº 16 - Atividades e Operações Perigosas. 

Norma Regulamentadora Nº 17- Ergonomia. 

Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

Norma Regulamentadora Nº 19 - Explosivos. 

Norma Regulamentadora Nº 19 (Anexo I) - Segurança e Saúde na Indústria de Fogos de Artifício e 

outros Artefatos Pirotécnicos. 

Norma Regulamentadora Nº 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 

Norma Regulamentadora Nº 21 - Trabalho a Céu Aberto. 

Norma Regulamentadora Nº 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

Norma Regulamentadora Nº 23 - Proteção Contra Incêndios. 

Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

Norma Regulamentadora Nº 25 - Resíduos Industriais. 

Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança. 

Norma Regulamentadora Nº 28 - Fiscalização e Penalidades. 

Norma Regulamentadora Nº 29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuário. 

Norma Regulamentadora Nº 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Aquaviário. 

Norma Regulamentadora Nº 30 - Anexo I - Pesca Comercial e Industrial. 

Norma Regulamentadora Nº 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. 

Norma Regulamentadora Nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

Norma Regulamentadora Nº 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados. 

 

6.1.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

6.1.2.1. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 

LEIS ESTADUAIS 

LEI Nº 6.513, DE 18 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 7.978, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1984. Institui o Conselho Estadual de Defesa do Ambiente 

e adota outras providências. 

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_16.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_17.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_18.asp
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_19.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_19_anexo1.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_19_anexo1.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_20.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_21.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_22.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_23.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_24.asp
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_25.asp
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_26.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_28.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_29.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_30a.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_30_anexo.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_31.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_32.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_33.pdf
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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, extingue a SUREHMA, e adota outras 

providências. 

LEI Nº 10.155, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1992. Dispõe que as pessoas físicas ou jurídicas que 

utilizem economicamente matéria-prima florestal nos termos dos artigos 20 e 21 da lei nº 4.771, de 15 

de setembro de 1965 (Código Florestal Brasileiro), são obrigadas à sua reposição, conforme 

especifica e adota outras providências. 

LEI Nº 10.233, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992. Institui a taxa ambiental 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 11.054, DE 11 DE JANEIRO DE 1995. Lei florestal do Estado do Paraná. 

LEI Nº 11.352, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1996. Dá nova redação aos artigos 1o, 60 e 10 , da Lei nº 

10.066, de 27 de julho de 1992 e adota outras providências. 

LEI Nº 12.493, DE 22 DE JANEIRO DE 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 12.726 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria 

o sistema Estadual de gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

LEI Nº 12.945, DE 05 DE SETEMBRO DE 2000. Institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA. 

LEI Nº 13.164 DE 23 DE MAIO DE 2001. Dispõe sobre a Zona Costeira do Estado 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 13.806, DE 2002. Dispõe sobre atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, 

padrões e gestão da qualidade do ar, conforme especifica e adota outras providências. 

LEI Nº 15.001 - 26/01/2006. Publicado no Diário Oficial Nº 7163 de 09/02/2006 - Altera o art. 7º, da 

Lei nº 11.054, de 14 de janeiro de 1995, alterada pela Lei nº 14.582, de 28 de dezembro de 2004. Lei 

Florestal do Estado. 

DECRETOS ESTADUAIS 

DECRETO Nº 5.316, DE 17 DE ABRIL DE 1974. Aprova o Regulamento da lei nº 6.513, de 18 de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos contra agentes poluidores. 
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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 2.320, DE 20 DE MAIO DE 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 1.940, DE 3 DE JUNHO DE 1996. Dispõe sobre o sistema estadual de reposição 

florestal obrigatória – SERFLOR. 

DECRETO Nº 3.398, DE 29 DE JULHO DE 1997. Dispõe sobre o programa estadual de controle do 

transporte rodoviário de produtos perigosos no estado do Paraná. 

DECRETO Nº 387, DE 02 DE MARÇO DE 1999. Institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e 

Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente SISLEG, no Estado do 

Paraná. 

DECRETO Nº 2.314, DE 17 DE JULHO DE 2000. Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. 

DECRETO Nº 2.317 DE 17 DE JULHO DE 2000. Regulamenta a competência da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

DECRETO Nº 4.447 DE 12 DE JULHO DE 2001. Competência e atribuição do CEMA. 

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 4.647, DE 31 DE AGOSTO DE 2001. Aprova o regulamento do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos. 

DECRETO Nº 5.361, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002 – Regulamenta a cobrança por direito de uso 

de recursos hídricos e dá outras providências. 

DECRETO Nº 6.674, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2002. Aprova o regulamento da Lei nº 12.493, de 22 

de janeiro de 1999. 

DECRETO Nº 2.076 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2003. Regulamenta a realização das Auditorias 

Ambientais compulsórias. 

DECRETO ESTADUAL Nº 8680, DE 06 DE AGOSTO DE 2013 - Revoga os Decretos 387/99 e 

3320/04 (SISLEG) e institui o SICAR-PR. 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 006, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992. Expedida pela Secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos – Estabelece normas e padrões de qualidade do ar no Estado do Paraná. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=99476&indice=3&totalRegistros=140&anoSpan=2014&anoSelecionado=2013&mesSelecionado=8&isPaginado=true
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RESOLUÇÃO SEMA Nº 031 de 24 de agosto de 1998. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e parcelamento 

de gleba rural. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 003, DE 20 DE JANEIRO DE 2004. Estabelece procedimentos de integração 

para emissão da outorga de direitos de uso de recursos e para o licenciamento ambiental entre os 

órgãos do sistema SEMA. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 018, DE 04 DE MAIO DE 2004. Dispõe sobre prazos de validade de cada 

tipo de licença, autorização ambiental ou autorização florestal. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 025, DE 05 DE JUNHO DE 2004. Dispõe sobre grupos de trabalho coma 

finalidade de implementar o Conselho Estadual de Proteção à Fauna – (CONFAUNA). 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 035, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004. Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de armazenadoras de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 035, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004 – dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de armazenadoras de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 039, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2004. Dispensa de outorga. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 016, DE 26 DE MARÇO DE 2014 - Define critérios para o Controle da 

Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e 

bem estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente segura, e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO CEMA Nº 06 DE 02 DE MAIO DE 2001. Dispõe sobre a importação e exportação de 

resíduos no território do Estado do Paraná. 

RESOLUÇÃO CEMA Nº 043, DE 05 DE JANEIRO DE 2004. Cria Comissão Especial para alteração 

do Regimento Interno do CEMA. 

RESOLUÇÃO CEMA Nº 044, DE 29 DE ABRIL DE 2004.  Ratifica as resoluções 41/42 e 43. 

RESOLUÇÃO CEMA Nº 046, DE 29 DE ABRIL DE 2004. Cria a composição da Câmara Temática do 

SISLEG. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 054, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. Estabelece os critérios de controle da 

qualidade do ar. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/IAP Nº 007, 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 e revoga a Portaria IAP nº 193, de 

27/10/2007, a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 054, de 10/12/07 e Portaria Conjunta 

IBAMA/IAP nº 002, de 10/12/07. 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RES_SEMA_016_2014.pdf
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RESOLUÇÃO N° 065 DE 01 DE JULHO DE 2008. CEMA - Dispõe sobre o licenciamento ambiental 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras 

e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 050 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009. Estabelece critérios para usos 

independentes de outorga, considerando-se como de uso insignificante casos específicos de uso de 

recursos hídricos referente ao lançamento de águas pluviais concentrado em cursos de água. 

RESOLUÇÃO CEMA 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 -  ANEXOS - dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece condições e critérios e dá outras providências, para Empreendimentos 

Industriais. 

RESOLUÇÃO CEMA 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. 

RESOLUÇÃO CEMA 76, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009 - estabelece a exigência e os critérios na 

solicitação e emissão de Autorizações Ambientais para coprocessamento de resíduos em fornos de 

cimento, com fins de  substituição de matéria prima ou aproveitamento energético. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 051 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. 

RESOLUCAO CONJUNTA SEMA/IAP Nº 001/2010. Altera a metodologia para a gradação de impacto 

ambiental visando estabelecer critérios de valoração da compensação referente a unidades de 

proteção integral em licenciamentos ambientais e os procedimentos para a sua aplicação. 

ATOS NORMATIVOS 

PORTARIA IAP Nº 233, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2004. Aprova os mecanismos de 

operacionalização aplicáveis ao SISLEG, no âmbito do IAP, para o Estado do Paraná. 

PORTARIA IAP Nº 049, DE 10 DE MARÇO DE 2005. Determina a realização de Auditoria Ambiental 

Compulsória até 30 de junho de 2005. 

PORTARIA IAP Nº 100, DE 16 DE JUNHO DE 2005. Altera os prazos para a realização das 

Auditorias ambientais compulsórias. 

PORTARIA IAP N° 096, DE 22 DE MAIO DE 2007. Isenta a matéria prima florestal exótica da 

obrigatoriedade de reposição florestal, da prévia aprovação para exploração e transporte e dá outras 

providências. 

PORTARIA IAP n°121, DE 10 DE JULHO DE 2007. Regulamenta o corte de espécies florestais 

exóticas arbóreas em perímetro urbano. 

PORTARIA IAP Nº 105, DE 26 DE JUNHO DE 2008. Normatiza os instrumentos de compensação da 

Reserva Legal relativos à servidão florestal e às Reservas Coletivas no Estado do Paraná e dá outras 

providências. 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/resolucao_cema_70_2009.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=644
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/RESOLUCAO_CEMA_72_2009.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/resolucao_076_2009_.pdf
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PORTARIA IAP 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 090, DE 29 DE JUNHO DE 2009. Estabelecer e delegar competências dos Chefes 

dos Escritórios Regionais para decisão administrativa sobre procedimentos administrativos de 

Licenciamento Ambiental, Autorização Ambiental, Autorização Florestal, Anuência Prévia para 

Desmembramento e/ou Parcelamento de Gleba Rural e Fiscalização Ambiental. 

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. 

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. 

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 40, DE 08 DE MARÇO DE 2010 - define critérios administrativos para o 

licenciamento ambiental de  atividades de mineração no Estado do Paraná. 

PORTARIA IAP Nº 54, DE 30 DE MARÇO DE 2010 - aprova o Zoneamento Ambiental Minerário. 

PORTARIA IAP N° 47, DE 21 DE MARÇO DE 2011. Altera Composição da Portaria da Câmara 

Técnica de Compensação Ambiental – CTCA. 

PORTARIA IAP Nº 195, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011. Estabelece os procedimentos 

administrativos para o Manejo da Bracatinga (Mimosa scabrella) na Região de ocorrência da espécie 

no Estado do Paraná. 

PORTARIA IAP Nº 097 DE 29 DE MAIO DE 2012. Dispõe sobre conceito, documentação necessária 

e instrução para procedimentos administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna 

em processos de Licenciamento Ambiental de junho de 2009. 

PORTARIA IAP N° 225, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 - Referente as autorizações florestais, nas 

modalidades de cortes. 

PORTARIA IAP Nº 55, DE 20 DE MARÇO DE 2014 - Estabelece procedimentos para retificação, 

readequação e realocação de Reserva Legal averbada. 

PORTARIA IAP Nº 97 DE 26 DE MAIO DE 2014 - Definir orientações técnicas e jurídicas para os 

procedimentos do IAP, a serem adotados, considerando o início da operação do Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural - SICAR no Paraná. 

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
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_158_2009_APROVA_MATRIZ.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_38_2010_QUALIFICACAO_CONSULTORES_EIA_RIMA.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_40_2010_REGULAMENTA_MINERACAO.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_IAP_54_2010_ZONEAMENTO_MINERARIO.pdf
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2404
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Portaria_225_2011.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/PortariaIAP55realocacaoRL.pdf
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2834
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PORTARIA IAP Nº 108, DE 04 DE JUNHO DE 2014 - Regulamenta o Aproveitamento de Material 

Lenhoso senil, desvitalizado e seco de espécies arbóreas nativas dos Biomas Mata Atlântica e 

Cerrado. 

 

6.1.3. CONCEITOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS AO EMPREENDIMENTO 

Complexo Mineroindustrial da Mineração Delta do Paraná S.A. 

6.1.3.1. LEI Nº 12.651 DE 25 DE MAIO DE 2012 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-

67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de 

matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 

incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos 

seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

... 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

... 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada 

nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da 

flora nativa; 

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de 

julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último 

caso, a adoção do regime de pousio; 

... 

http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2839
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por 

outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de 

energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação 

humana; 

... 

VIII - Utilidade Pública: 

e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 

administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, 

definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 

... 

IX - Interesse Social: 

... 

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela 

autoridade competente; 

g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 

administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas 

em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando 

necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de 

água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agro florestal sustentável; 

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes 

tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; 

... 

f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 

... 

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto 

ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais 

de Meio Ambiente; 

... 

XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a 

um curso d’água; 

XVIII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente; 
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XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o 

ano; 

XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por 

águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação; 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei no 

11.977, de 7 de julho de 2009; e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, consideram-se:  

... 

II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 

50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos 

seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:  

a) drenagem de águas pluviais urbanas;  

b) esgotamento sanitário;  

c) abastecimento de água potável;  

d) distribuição de energia elétrica; ou  

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;  

... 

CAPÍTULO II 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Seção I 

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 

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

efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, 

de 2012).  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 

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

metros de largura; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

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

(seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares 

de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

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

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem 

por cento) na linha de maior declive; 

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

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros 

e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 

2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo 

plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

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

vegetação; 

... 

§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais 

de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais. (Redação 

dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, 

fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova 

supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V 

do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de 

terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de 

novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a 

fauna silvestre. 

... 

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou 

abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, 

conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) 

metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e 

máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, 

no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno 

do Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) 

do total da Área de Preservação Permanente. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 2o O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os 

empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental 

concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do 

empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de 

instalação. 

Seção II 

Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente 

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado. 

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição 

da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 

... 

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 

impacto ambiental previstas nesta Lei. 

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 
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Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente 

para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental. 

... 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL 

Seção I 

Da Delimitação da Área de Reserva Legal 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, 

observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos 

previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

... 

§ 6o Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não 

estão sujeitos à constituição de Reserva Legal. 

§ 7o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por 

detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, 

nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou seja 

instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 

§ 8o Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o 

objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. 

Art. 13. Quando indicado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE estadual, realizado 

segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá: 

I - reduzir, exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou 

compensação da Reserva Legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta 

localizada na Amazônia Legal, para até 50% (cinquenta por cento) da propriedade, excluídas as 

áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores 

ecológicos; 
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II - ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50% (cinquenta por cento) dos percentuais 

previstos nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de 

redução de emissão de gases de efeito estufa. 

§ 1o No caso previsto no inciso I do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que 

mantiver Reserva Legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no 

referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, e Cota de Reserva Ambiental. 

§ 2o Os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológico-Econômicos - ZEEs 

segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 (cinco) anos, a 

partir da data da publicação desta Lei, para a sua elaboração e aprovação. 

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração 

os seguintes estudos e critérios: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico  

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação 

Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida; 

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e 

V - as áreas de maior fragilidade ambiental. 

§ 1o O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá aprovar 

a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei. 

§ 2o Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva 

Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive 

restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do Sisnama, em razão da 

não formalização da área de Reserva Legal. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do 

percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: 

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso 

alternativo do solo; 

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme 

comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e 

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental 

Rural - CAR, nos termos desta Lei. 

§ 1o O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na hipótese 

prevista neste artigo. 
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§ 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no 

Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta 

Lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de 

Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei. 

§ 3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da 

Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. (Redação dada pela 

Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 4o É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de 

Preservação Permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais 

florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem: (Incluído pela Lei 

nº 12.727, de 2012). 

I - 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal; 

e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

II - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 16. Poderá ser instituído Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre 

propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel. (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá ser 

agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. 

Seção II 

Do Regime de Proteção da Reserva Legal 

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo 

proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado. 

§ 1o Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, 

previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas 

no art. 20. 

§ 2o Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, 

os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, 

análise e aprovação de tais planos de manejo. 

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada 

irregularmente após 22 de julho de 2008. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, 

nas áreas de que trata o § 3o deste artigo, o processo de recomposição da Reserva Legal em até 2 

(dois) anos contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos 
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prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por 

meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos 

casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta 

Lei. 

§ 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e 

memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto 

de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2o Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado 

pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que 

explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo 

possuidor por força do previsto nesta Lei. 

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de 

compromisso de que trata o § 2o. 

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o 

proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. 

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não 

desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta 

concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a 

legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da 

Constituição Federal. 

... 

CAPÍTULO V 

DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO 

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio 

público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 

29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama. 

§ 1o (VETADO). 

§ 2o (VETADO). 

§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 

utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão. 
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§ 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as 

seguintes informações: 

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das 

áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do 

perímetro do imóvel; 

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33; 

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas; 

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada. 

Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que 

abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos 

órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção 

de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

Art. 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no 

imóvel rural que possuir área abandonada. 

CAPÍTULO VI 

DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório 

para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 

propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão 

ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou 

possuidor rural: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural; 

II - comprovação da propriedade ou posse; 

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação 

das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, 

informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação 

Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da 

localização da Reserva Legal. 

§ 2o O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de 

propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2o da Lei 

no 10.267, de 28 de agosto de 2001. 
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§ 3o A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, 

devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única 

vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e 

em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será 

obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso 

III do § 1o do art. 29. 

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá 

apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a 

averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse. 

... 

CAPÍTULO X 

DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da 

legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como 

para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, 

com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento 

ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as 

seguintes categorias e linhas de ação: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às 

atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, 

isolada ou cumulativamente: 

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do 

fluxo de carbono; 

b) a conservação da beleza cênica natural; 

c) a conservação da biodiversidade; 

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos; 

e) a regulação do clima; 

f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; 

g) a conservação e o melhoramento do solo; 

h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 

II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento 

dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros: 
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a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, 

bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado; 

b) contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado; 

c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da 

base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando créditos tributários; 

d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma 

da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou recomposição das 

Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da 

receita; 

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação 

nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agro florestal 

sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; 

f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios de arame, 

postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para 

os processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito; 

III - incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, 

conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como: 

a) participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola; 

b) destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 

relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. 

§ 1o Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades 

rurais, o programa poderá prever: 

I - destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural 

relacionadas à melhoria da qualidade ambiental; 

II - dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel 

rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 

de julho de 2008; 

III - utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não 

reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 

2008. 

§ 2o O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer diferenciação tributária para 

empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais 
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que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos arts. 4o, 6o, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam 

em processo de cumpri-los. 

§ 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em 

relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou que estejam sujeitos a sanções por 

infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no Capítulo XIII, 

não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas a e do inciso II do caput deste artigo até 

que as referidas sanções sejam extintas. 

§ 4o As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal 

e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, 

configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de 

emissões certificadas de gases de efeito estufa. 

§ 5o O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso I do caput deste artigo 

deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de 

serviços ambientais. 

§ 6o Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de Unidades de Conservação 

de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no 

art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de 

áreas prioritárias para a gestão da unidade. 

§ 7o O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso I deste artigo 

serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso V do art. 3o 

desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 42. O Governo Federal implantará programa para conversão da multa prevista no art. 50 

do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a autuações 

vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos 

sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

Art. 43. (VETADO). 

Art. 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental - CRA, título nominativo representativo de 

área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação: 

I - sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de 

agosto de 1981; 

II - correspondente à área de Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que 

exceder os percentuais exigidos no art. 12 desta Lei; 

III - protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, nos termos do 

art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; 
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IV - existente em propriedade rural localizada no interior de Unidade de Conservação de 

domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. 

§ 1o A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário, após inclusão do 

imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade 

credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do Sisnama, na forma de ato do 

Chefe do Poder Executivo. 

§ 2o A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de 

RPPN instituída em sobreposição à Reserva Legal do imóvel. 

§ 3o A Cota de Reserva Florestal - CRF emitida nos termos do art. 44-B da Lei no 4.771, de 15 

de setembro de 1965, passa a ser considerada, pelo efeito desta Lei, como Cota de Reserva 

Ambiental. 

§ 4o Poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a Reserva Legal dos imóveis 

a que se refere o inciso V do art. 3o desta Lei. 

Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor de proprietário de 

imóvel incluído no CAR que mantenha área nas condições previstas no art. 44. 

§ 1o O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão referido no 

caput proposta acompanhada de: 

I - certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis competente; 

II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física; 

III - ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica; 

IV - certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 

V - memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo 

pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de 

amarração georreferenciado relativo à Reserva Legal. 

§ 2o Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, 

identificando: 

I - o número da CRA no sistema único de controle; 

II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título; 

III - a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo 

contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado; 

IV - o bioma correspondente à área vinculada ao título; 

V - a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46. 

§ 3o O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de 

imóveis competente. 
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§ 4o O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições 

para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de sistema único 

de controle. 

Art. 46. Cada CRA corresponderá a 1 (um) hectare: 

I - de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio 

de regeneração ou recomposição; 

II - de áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. 

§ 1o O estágio sucessional ou o tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa 

será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente com base em declaração do proprietário e 

vistoria de campo. 

§ 2o A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a regeneração 

ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis. 

Art. 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de 

registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa 

jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. 

§ 1o A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput no 

sistema único de controle. 

§ 2o A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel rural situado no 

mesmo bioma da área à qual o título está vinculado. 

§ 3o A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de Reserva Legal se respeitados 

os requisitos estabelecidos no § 6o do art. 66. 

§ 4o A utilização de CRA para compensação da Reserva Legal será averbada na matrícula do 

imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação. 

Art. 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a 

responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área 

que deu origem ao título. 

§ 1o A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos I, II e III do art. 44 desta Lei 

poderá ser utilizada conforme PMFS. 

§ 2o A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo de 

área contida no imóvel à CRA. 

Art. 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

I - por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições 

previstas nos incisos I e II do art. 44; 
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II - automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental; 

III - por decisão do órgão competente do Sisnama, no caso de degradação da vegetação 

nativa da área vinculada à CRA cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabilizem a 

continuidade do vínculo entre a área e o título. 

§ 1o O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de Reserva Legal só pode 

ser efetivado se assegurada Reserva Legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada. 

§ 2o O cancelamento da CRA nos termos do inciso III do caput independe da aplicação das 

devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos 

da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

§ 3o O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel no qual se situa a 

área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada. 

... 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a 

partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do 

Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e 

propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo. 

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a 

partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter 

geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas 

de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, 

econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal. 

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, 

devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da 

implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do 

Chefe do Poder Executivo. 

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do 

Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá 

título executivo extrajudicial. 

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no 

Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido 

o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas 
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antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 

decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações 

estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências 

desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão 

consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 

meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. 

§ 6o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o 

órgão ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos 

nos arts. 38, 39 e 48 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo 

cumprido. 

§ 1o A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

§ 2o Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta Lei. 

Seção II 

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 

Art. 61. (VETADO). 

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a 

continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais 

consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda 

da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. (Incluído pela Lei nº 12.727, 

de 2012).  

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) 

módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 

cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) 

metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) 

módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 

cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 

(quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 

d’água. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  
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§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam 

áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - (VETADO); e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o 

máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular. (Incluído pela Lei nº 

12.727, de 2012).  

§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no 

entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio 

mínimo de 15 (quinze) metros. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa 

marginal com largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal; (Incluído pela 

Lei nº 12.727, de 2012).  

II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 

(dois) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de 

até 4 (quatro) módulos fiscais; e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição 

das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de 

largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

II - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 8o Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1o a 7o, a área detida pelo 

imóvel rural em 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 9o A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR para fins de 

monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da 

água que visem à mitigação dos eventuais impactos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  
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§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o 

proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção 

de boas práticas agronômicas. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de 

conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta Lei, sendo vedada a conversão de 

novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, 

independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam 

em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, 

pelos seguintes métodos: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - condução de regeneração natural de espécies nativas; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

II - plantio de espécies nativas; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de 

espécies nativas; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas 

de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso dos 

imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3o; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

V - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de 

risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas 

mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. (Incluído pela Lei 

nº 12.727, de 2012).  

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de 

que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de 

que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo 

exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos nos limites de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de 

publicação desta Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas 

nos termos do caput e dos §§ 1o a 15, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e 
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aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do Sisnama, nos termos do 

que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou 

ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação 

específica, o Chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de 

recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput e nos §§ 1o a 7o, 

como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio 

Ambiente. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

§ 18. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, 

detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, 

nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não 

ultrapassará: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) 

módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 

(dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

III - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de 

áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, 

lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de 

cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por 

parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 

2012).  

Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou 

abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização 

assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área 

de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 

maximorum. 

Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do 

art. 4o, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes 

ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 

§ 1o O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de 

vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio 

com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo. 
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§ 2o A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à 

adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência 

técnica rural. 

§ 3o Admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, previstas no inciso VIII do art. 4o, dos 

imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas 

agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades 

agrossilvipastoris, ressalvadas as situações de risco de vida. 

... 

Seção III 

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal  

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área 

de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, 

independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou 

conjuntamente:  

I - recompor a Reserva Legal;  

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;  

III - compensar a Reserva Legal.  

§ 1o A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de 

transferência de domínio ou posse do imóvel rural.  

§ 2o A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados 

pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 

(dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.  

§ 3o A recomposição de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante o plantio 

intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os 

seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 

ocorrência regional;  

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por 

cento) da área total a ser recuperada.  

§ 4o Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a Reserva Legal 

na forma dos §§ 2o e 3o terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta Lei.  

§ 5o A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela inscrição da 

propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:  

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;  

III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 

domínio público pendente de regularização fundiária;  

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de 

mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em 

regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.  

§ 6o As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5o deverão:  

I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;  

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;  

III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União 

ou pelos Estados.  

§ 7o A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6o buscará favorecer, entre outros, a 

recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores 

ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de 

ecossistemas ou espécies ameaçados.  

§ 8o Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III do caput 

poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de 

direito público proprietária de imóvel rural que não detém Reserva Legal em extensão suficiente, ao 

órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de 

Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.  

§ 9o As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como 

forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.  

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao 

previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa 

existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.  

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de 

vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à 

época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou 

regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.  

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações 

consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, 

registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários 

relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.  

§ 2o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros 

necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura 
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florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em 

vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição 

de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos 

nesta Lei.  

 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS  

Art. 69. São obrigados a registro no órgão federal competente do Sisnama os 

estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles 

que as adquirirem.  

§ 1o A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 (dois) anos.  

§ 2o Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do 

equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do 

Sisnama e constará nas correspondentes notas fiscais.  

Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da 

natureza, na forma da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à 

proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal 

poderá:  

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas 

de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, 

delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, 

o corte de outras espécies;  

II - declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza 

ou condição de porta-sementes;  

III - estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de 

pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou 

subprodutos florestais.  

Art. 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, realizará o 

Inventário Florestal Nacional, para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do País, 

em imóveis privados e terras públicas.  

Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a 

manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional.  

Art. 72. Para efeitos desta Lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao 

uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei no 8.171, de 17 de 

janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política agrícola”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
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Art. 73. Os órgãos centrais e executores do Sisnama criarão e implementarão, com a 

participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade, a serem publicados 

semestralmente, com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por 

disposições desta Lei.  

Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei no 9.649, de 

27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 

2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou 

florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente 

compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira.  

Art. 75. Os PRAs instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir mecanismo 

que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais 

para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta Lei, a adesão 

cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das 

propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e 

prevenção de incêndios florestais.  

Art. 76. (VETADO).  

Art. 77. (VETADO).  

Art. 78. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por 

instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do 

Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou 

recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental.  

§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os 

seguintes itens:  

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de 

amarração georreferenciado;  

II - objeto da servidão ambiental;  

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;  

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.  

§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva 

Legal mínima exigida.  

§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve 

ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9649cons.htm#art20b
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§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente:  

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;  

II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental.  

§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser averbada 

na matrícula de todos os imóveis envolvidos.  

§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação 

da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação 

dos limites do imóvel.  

§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 

44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta Lei, 

como de servidão ambiental.” (NR)  

Art. 78-A. Após 5 (cinco) anos da data da publicação desta Lei, as instituições financeiras só 

concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais 

que estejam inscritos no CAR. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).   

Art. 79. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 9o-B e 9o-C:  

“Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua.  

§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos.  

§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos 

recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, definida no art. 21 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou 

parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de 

entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social.”  

“Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser 

averbado na matrícula do imóvel.  

§ 1o O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens:  

I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação ambiental;  

II - o objeto da servidão ambiental;  

III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores;  

IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;  

V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
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VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, 

em caso de ser descumprido.  

§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no 

contrato:  

I - manter a área sob servidão ambiental;  

II - prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos 

naturais ou artificiais;  

III - permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental;  

IV - defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos.  

§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no 

contrato:  

I - documentar as características ambientais da propriedade;  

II - monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo 

mantida;  

III - prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade;  

IV - manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão;  

V - defender judicialmente a servidão ambiental.”  

Art. 80. A alínea d do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 10. ........................................................................................................................................  

§ 1o ......................................…..................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

II - ..................................................................................................................…………................ 

......................................................................................................................................................  

d) sob regime de servidão ambiental; 

............................................................................................................................................” (NR)  

Art. 81. O caput do art. 35 da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

“Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação 

secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica cumpre função social e é 

de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9393.htm#art10§1iid..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art35
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Lei ser computadas para efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de 

compensação ambiental ou instituição de Cota de Reserva Ambiental - CRA. 

............................................................................................................................................” (NR)  

Art. 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a instituir, 

adaptar ou reformular, no prazo de 6 (seis) meses, no âmbito do Sisnama, instituições florestais ou 

afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução desta Lei.  

Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante edital de 

seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das 

propriedades previstas no inciso V do art. 3o, nos termos de regulamento baixado por ato do Chefe do 

Poder Executivo.  

Art. 83. Revogam-se as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e suas alterações posteriores, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.  

Art. 84. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 25 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.”  

6.1.3.2. DECRETO Nº 7.830, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece 

normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 

25 de maio de 2012, e dá outras providências.  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, sobre o 

Cadastro Ambiental Rural - CAR, e estabelece normas de caráter geral aos Programas de 

Regularização Ambiental - PRA, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.  

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto entende-se por: 

I - Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR - sistema eletrônico de âmbito nacional 

destinado ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais;  

II - Cadastro Ambiental Rural - CAR - registro eletrônico de abrangência nacional junto ao 

órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – 

SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 

ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 

monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento; 

III - termo de compromisso - documento formal de adesão ao Programa de Regularização 

Ambiental - PRA, que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar ou recompor as 

áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito do imóvel rural, ou ainda de 

compensar áreas de reserva legal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7754.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7754.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm


                                                        

131 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

IV - área de remanescente de vegetação nativa - área com vegetação nativa em estágio 

primário ou secundário avançado de regeneração; 

V - área degradada - área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem 

capacidade de regeneração natural; 

VI - área alterada - área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração 

natural; 

VII - área abandonada - espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo sem 

nenhuma exploração produtiva há pelo menos trinta e seis meses e não formalmente caracterizado 

como área de pousio; 

VIII - recomposição - restituição de ecossistema ou de comunidade biológica nativa 

degradada ou alterada a condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 

IX - planta - representação gráfica plana, em escala mínima de 1:50.000, que contenha 

particularidades naturais e artificiais do imóvel rural; 

X - croqui - representação gráfica simplificada da situação geográfica do imóvel rural, a partir 

de imagem de satélite georreferenciada disponibilizada via SICAR e que inclua os remanescentes de 

vegetação nativa, as servidões, as áreas de preservação permanente, as áreas de uso restrito, as 

áreas consolidadas e a localização das reservas legais; 

XI - pousio - prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou 

silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da 

estrutura física do solo; 

XII - rio perene - corpo de água lótico que possui naturalmente escoamento superficial 

durante todo o período do ano;  

XIII - rio intermitente - corpo de água lótico que naturalmente não apresenta escoamento 

superficial por períodos do ano;  

XIV - rio efêmero - corpo de água lótico que possui escoamento superficial apenas durante ou 

imediatamente após períodos de precipitação;  

XV - regularização ambiental - atividades desenvolvidas e implementadas no imóvel rural que 

visem a atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, à manutenção e 

recuperação de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, e à 

compensação da reserva legal, quando couber;  

XVI - sistema agroflorestal - sistema de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas 

perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas 

agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo com arranjo espacial e 

temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre estes componentes; 

XVII - projeto de recomposição de área degradada e alterada- instrumento de planejamento 

das ações de recomposição contendo metodologias, cronograma e insumos; e 



                                                        

132 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

XVIII - Cota de Reserva Ambiental - CRA - título nominativo representativo de área com 

vegetação nativa existente ou em processo de recuperação conforme o disposto no art. 44 da Lei nº 

12.651, de 2012. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL  

Seção I  

Do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR  

Art. 3o Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, com os seguintes 

objetivos: 

I - receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos; 

II - cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e 

localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, às áreas de 

utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às áreas 

consolidadas e às Reservas Legais; 

III - monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão 

da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito, 

e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;  

IV - promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação 

ambiental no território nacional; e 

V - disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos 

imóveis rurais em território nacional, na Internet.  

§ 1o Os órgãos integrantes do SINIMA disponibilizarão em sítio eletrônico localizado na 

Internet a interface de programa de cadastramento integrada ao SICAR destinado à inscrição, 

consulta e acompanhamento da situação da regularização ambiental dos imóveis rurais.  

§ 2o Os entes federativos que não disponham de sistema para o cadastramento de imóveis 

rurais poderão utilizar o módulo de cadastro ambiental rural, disponível no SICAR, por meio de 

instrumento de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente.  

§ 3o Os órgãos competentes poderão desenvolver módulos complementares para atender a 

peculiaridades locais, desde que sejam compatíveis com o SICAR e observem os Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING, em linguagem e mecanismos de gestão de 

dados.  

§ 4o O Ministério do Meio Ambiente disponibilizará imagens destinadas ao mapeamento das 

propriedades e posses rurais para compor a base de dados do sistema de informações geográficas 

do SICAR, com vistas à implantação do CAR.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art44
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Art. 4o Os entes federativos que já disponham de sistema para o cadastramento de imóveis 

rurais deverão integrar sua base de dados ao SICAR, nos termos do inciso VIII do caput do art. 8o e 

do inciso VIII do caput do art. 9º da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011.  

Seção II 

Do Cadastro Ambiental Rural  

Art. 5o O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do proprietário, 

possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do 

perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação 

da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 

Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais.  

Art. 6o A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, tem 

natureza declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, conforme o disposto 

no art. 21.  

§ 1o As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em sanções penais 

e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas, 

enganosas ou omissas.  

§ 2o A inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua 

implantação, preferencialmente junto ao órgão ambiental municipal ou estadual competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.  

§ 3o As informações serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver alteração de 

natureza dominial ou possessória.  

§ 4o A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só poderão ser efetuadas pelo 

proprietário ou possuidor rural ou representante legalmente constituído.  

Art. 7o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos 

documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única 

vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das 

informações prestadas.  

§ 1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabelecido 

pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR.  

§ 2o Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências ou 

inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para a inscrição no 

CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR, para todos os fins previstos em 

lei.  

§ 3o O órgão ambiental competente poderá realizar vistorias de campo sempre que julgar 

necessário para verificação das informações declaradas e acompanhamento dos compromissos 

assumidos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm#art8viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm#art8viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm#art9viii
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§ 4o Os documentos comprobatórios das informações declaradas poderão ser solicitados, a 

qualquer tempo, pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos por meio digital.  

Art. 8o Para o registro no CAR dos imóveis rurais referidos no inciso V do caput do art. 3o, da 

Lei no 12.651, de 2012, será observado procedimento simplificado, nos termos de ato do Ministro de 

Estado do Meio Ambiente, no qual será obrigatória apenas a identificação do proprietário ou 

possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse e a apresentação de croqui que indique o 

perímetro do imóvel, as Áreas de Preservação Permanente e os remanescentes que formam a 

Reserva Legal.  

§ 1o Caberá ao proprietário ou possuidor apresentar os dados com a identificação da área 

proposta de Reserva Legal.  

§ 2o Caberá aos órgãos competentes integrantes do SISNAMA, ou instituição por ele 

habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas, devendo o poder público 

prestar apoio técnico e jurídico, assegurada a gratuidade de que trata o parágrafo único do art. 53 da 

Lei nº 12.651, de 2012, sendo facultado ao proprietário ou possuidor fazê-lo por seus próprios meios.  

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao proprietário ou posseiro rural com até quatro 

módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, e aos povos e comunidades indígenas 

e tradicionais que façam uso coletivo do seu território.  

CAPÍTULO III 

DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - PRA  

Art. 9o Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, Programas 

de Regularização Ambiental - PRAs, que compreenderão o conjunto de ações ou iniciativas a serem 

desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a 

regularização ambiental com vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei no 12.651, de 

2012.  

Parágrafo único. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental:  

I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no caput do art. 5o; 

II - o termo de compromisso; 

III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e, 

IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber.  

Art. 10. Os Programas de Regularização Ambiental - PRAs deverão ser implantados no prazo 

de um ano, contado da data da publicação da Lei nº 12.651, de 2012, prorrogável por uma única vez, 

por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.  

Art. 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, a 

que deverá ser requerida pelo interessado no prazo de um ano, contado a partir da sua implantação, 

prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#capxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#capxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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Art. 12. No período entre a publicação da Lei nº 12.651, de 2012, e a implantação do PRA em 

cada Estado e no Distrito Federal, e após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo 

cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações 

cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.  

Art. 13. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções 

decorrentes das infrações mencionadas no art. 12, e cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA 

ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências previstas na Lei nº 

12.651, de 2012, nos prazos e condições neles estabelecidos.  

Parágrafo único. As multas decorrentes das infrações referidas no caput serão consideradas 

como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.  

Art. 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no CAR que for autuado pelas infrações 

cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata o art. 11, poderá promover a 

regularização da situação por meio da adesão ao PRA, aplicando-se lhe o disposto no art. 13.  

Art. 15. Os PRAs a serem instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir 

mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e 

metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos na Lei nº 

12.651, de 2012, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da 

regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima 

florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais.  

Art. 16. As atividades contidas nos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e 

Alteradas deverão ser concluídas de acordo com o cronograma previsto no Termo de Compromisso. 

§ 1o A recomposição da Reserva Legal de que trata o art. 66 da Lei nº 12.651, de 2012, 

deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do SISNAMA e ser concluída em até 

vinte anos, abrangendo, a cada dois anos, no mínimo um décimo da área total necessária à sua 

complementação. 

§ 2o É facultado ao proprietário ou possuidor de imóvel rural, o uso alternativo do solo da área 

necessária à recomposição ou regeneração da Reserva Legal, resguardada a área da parcela 

mínima definida no Termo de Compromisso que já tenha sido ou que esteja sendo recomposta ou 

regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas com vistas à conservação do solo e água.  

Art. 17. Os PRAs deverão prever as sanções a serem aplicadas pelo não cumprimento dos 

Termos de Compromisso firmados nos termos deste Decreto.  

Art. 18. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada mediante o plantio 

intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes 

parâmetros:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de 

ocorrência regional; e 

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cinquenta por cento da 

área total a ser recuperada. 

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por recompor a reserva 

legal com utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá direito a sua exploração 

econômica.  

Art. 19. A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, isolada ou 

conjuntamente, pelos seguintes métodos:  

I - condução de regeneração natural de espécies nativas; 

II - plantio de espécies nativas; 

III- plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de 

espécies nativas; e 

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas 

de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta, no caso dos 

imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 12.651, de 2012.  

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em cinco metros, contados da borda da 

calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.  

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois módulos 

fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 

d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em oito metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.  

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e de até quatro módulos 

fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 

d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em quinze metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água.  

§ 4o Para fins do que dispõe o inciso II do § 4º do art. 61-A da Lei nº 12.651, de 2012, a 

recomposição das faixas marginais ao longo dos cursos d’água naturais será de, no mínimo:  

I - vinte metros, contados da borda da calha do leito regular, para imóveis com área superior a 

quatro e de até dez módulos fiscais, nos cursos d’água com até dez metros de largura; e 

II - nos demais casos, extensão correspondente à metade da largura do curso d’água, 

observado o mínimo de trinta e o máximo de cem metros, contados da borda da calha do leito 

regular.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art3v
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§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no 

entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio 

mínimo de quinze metros.  

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa 

marginal com largura mínima de:  

I - cinco metros, para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;  

II - oito metros, para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois 

módulos fiscais;  

III - quinze metros, para imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e de até 

quatro módulos fiscais; e  

IV - trinta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais.  

§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição 

das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de 

largura mínima de:  

I - trinta metros, para imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais; e 

II - cinquenta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais.  

§ 8o Será considerada, para os fins do disposto neste artigo, a área detida pelo imóvel rural 

em 22 de julho de 2008.  

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 20. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que firmaram o Termo de Adesão e 

Compromisso que trata o inciso I do caput do art. 3o do Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 

2009, até a data de publicação deste Decreto, não serão autuados com base nos arts. 43, 48, 51 e 55 

do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.  

Art. 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a partir da qual o 

CAR será considerado implantado para os fins do disposto neste Decreto e detalhará as informações 

e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos os Ministros de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário.  

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 23. Fica revogado o Decreto nº 7.029, de 10 de dezembro de 2009.  

Brasília, 17 de outubro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7029.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7029.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7029.htm
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... 

6.1.3.3. LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 - LEI DA MATA ATLÂNTICA 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 

providências. 

... 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as 

seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações 

estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme 

regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de 

Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional 

Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste.  

Parágrafo único.  Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos 

estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no 

caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por esta Lei.  

... 

Art. 4o  A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, 

médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa 

localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente.  

§ 1o  O Conselho Nacional do Meio Ambiente terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

estabelecer o que dispõe o caput deste artigo, sendo que qualquer intervenção na vegetação primária 

ou secundária nos estágios avançado e médio de regeneração somente poderá ocorrer depois de 

atendido o disposto neste artigo.  

§ 2o  Na definição referida no caput deste artigo, serão observados os seguintes parâmetros 

básicos:  

I - fisionomia;  

II - estratos predominantes;  

III - distribuição diamétrica e altura;  

IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas;  

V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;  

VI - presença, ausência e características da serapilheira;  

VII - sub-bosque;  

VIII - diversidade e dominância de espécies;  

IX - espécies vegetais indicadoras.  
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... 

Art. 8o  O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão 

de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última 

levando-se em conta o estágio de regeneração.  

... 

Art. 14.  A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 

interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, 

ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.   

§ 1o  A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal 

de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.  

... 

Art. 17.  O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à 

compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, 

com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.  

§ 1o  Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista 

no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à 

desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.   

CAPÍTULO III 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO 

Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária  em estágio médio de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:  

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos 

de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;  

... 

Art. 24.  O corte e a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, de que trata 

o inciso I do art. 23 desta Lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social, obedecerão ao 

disposto no art. 14 desta Lei.  

... 
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CAPÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO 

Art. 25.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente. 

Parágrafo único.  O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos Estados 

em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for inferior a 5% 

(cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões 

metropolitanas.  

... 

CAPÍTULO VI 

 DA PROTEÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NAS ÁREAS URBANAS E REGIÕES 

METROPOLITANAS  

 

Art. 30 É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de 

loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei 

específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 

as seguintes restrições:  

I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão 

de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do 

órgão estadual competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso 

de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de 

regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação, 

ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do 

Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis;  

II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta Lei, é vedada a 

supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 

para fins de loteamento ou edificação.  

 

Art. 31 Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o 

parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação 

secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao 

disposto no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia 

autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.  
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§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a 

supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para 

fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de 

vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área 

total coberta por esta vegetação.  

§ 2o Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a 

supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à 

manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da área total coberta por esta vegetação.  

CAPÍTULO VII 

DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO 

AVANÇADO E MÉDIO DE REGENERAÇÃO 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre 

que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei no 

9.985, de 18 de julho de 2000.  

... 

6.1.3.4. DECRETO Nº 6.660, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

... 

Art. 1o  O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previsto no art. 2o da 

Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla a configuração original das seguintes 

formações florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 

Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das formações 

pioneiras, conhecidas como manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios 

vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, representados por 

disjunções de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art2
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e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; e vegetação nativa das 

ilhas costeiras e oceânicas.   

§ 1o  Somente os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária 

nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência do mapa definida no 

caput terão seu uso e conservação regulados por este Decreto, não interferindo em áreas já 

ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e florestas plantadas ou outras áreas desprovidas de 

vegetação nativa.  

... 

CAPÍTULO V 

DA ANUÊNCIA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE MEIO AMBIENTE 

Art. 19.  Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei no 

11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1o do referido artigo, somente quando a 

supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração 

ultrapassar os limites a seguir estabelecidos: 

I - cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou 

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em 

área urbana ou região metropolitana.  

... 

CAPÍTULO VII 

DA DESTINAÇÃO DE ÁREA EQUIVALENTE À DESMATADA 

Art. 26.  Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei no 11.428, de 

2006, o empreendedor deverá: 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com as 

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; ou 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de unidade de 

conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia 

hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica.   

§ 1o  Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos requisitos 

previstos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, com espécies 

nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art32ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art32ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art31
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§ 2o  A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as diretrizes 

definidas em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e previamente aprovado pelo órgão 

ambiental competente, contemplando metodologia que garanta o restabelecimento de índices de 

diversidade florística compatíveis com os estágios de regeneração da área desmatada.  

Art. 27.  A área destinada na forma  de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 26, poderá 

constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de 

julho de 2000, ou servidão florestal em caráter permanente conforme previsto no art. 44-A da Lei no 

4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal.  

Parágrafo único.  O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área destinada 

à compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a extensão da área são 

equivalentes àquelas da área desmatada.  

... 

CAPÍTULO X 

DO CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE 

REGENERAÇÃO 

Art. 32.  O corte ou supressão da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração da 

Mata Atlântica depende de autorização do órgão estadual competente, devendo o interessado 

apresentar requerimento contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

I - dados do proprietário ou possuidor; 

II - dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão atualizada do 

imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, ou comprovante de posse; 

III - outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio da União, em se 

tratando de terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como nos demais bens de domínio da 

União, na forma estabelecida no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; 

IV - localização com a indicação das coordenadas geográficas dos vértices do imóvel, das 

áreas de preservação permanente, da reserva legal e da área a ser cortada ou suprimida; 

V - inventário fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a determinar o 

estágio de regeneração da vegetação e a indicação da fitofisionomia original, elaborado com 

metodologia e suficiência amostral adequadas, observados os parâmetros estabelecidos no art. 4o, § 

2o, da Lei no 11.428, de 2006, e as definições constantes das resoluções do CONAMA de que trata o 

caput do referido artigo; 

VI - comprovação da averbação da reserva legal ou comprovante de compensação nos 

termos da Lei no 4.771, de 1965 (agora Lei 12651/12 – Novo Código Florestal). 

VII - cronograma de execução previsto; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art4§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art4§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
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VIII - estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com a 

supressão.   

Parágrafo único.  A autorização de que trata o caput somente poderá ser concedida após 

análise das informações prestadas e prévia vistoria de campo que ateste a veracidade das 

informações.  

...  

6.1.3.5. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 388, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007  

Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4° § 

1° da Lei n°11.428, de 22 de dezembro de 2006.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em vista as competências que lhe 

foram conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n° 99.274, 

de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na Lei n°11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

resolve:  

Art. 1° Ficam convalidadas para fins do disposto no art. 4° § 1° da Lei n° 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006 ad referendum do Plenário do CONAMA, as seguintes Resoluções que dispõem 

sobre a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da 

Mata Atlântica:  

 ... 

III - Resolução n° 2, de 18 de março de 1994 - que define formações vegetais primárias e 

estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos de 

licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná; 

... 

6.1.3.6. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 002, DE 18 DE MARÇO DE 1994  

Define formações vegetais primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária, com 

finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no 

Estado do Paraná. 

... 

Art. 1° Considera-se como vegetação primaria, toda comunidade vegetal, de máxima 

expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos antrópicos mínimos, a ponto de 

não afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécie. 

Art. 2° As formações florestais abrangidas pela Floresta Ombrófila Densa (terras baixas, 

submontana e montana), Floresta Ombrófila Mista (montana) e a Floresta Estacional Semidecidual 
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(submontana), em seus diferentes estágios de sucessão de vegetação secundária, apresentam os 

seguintes parâmetros, no Estado do Paraná, tendo como critério a amostragem dos indivíduos 

arbóreos com DAP igual ou maior que 20 cm. 

§ 1° Estágio inicial: 

a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, variando de fechado a aberto, com a 

presença de espécies predominantemente heliófitas; 

b) espécies lenhosas ocorrentes variam entre um a dez espécies, apresentam amplitude 

diamétrica pequena e amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas do 

dossel chegar ate 10 m, com área basal (m²/ha) variando entre 8 a 20 m²/ha; com distribuição 

diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e média da amplitude do DAP 10 cm; 

c) o crescimento das árvores do dossel e rápido e a vida média das árvores do dossel e curta; 

d) as epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas apresentam-se 

ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A serapilheira quando presente pode ser contínua 

ou não, formando uma camada fina pouco decomposta; 

e) a regeneração das árvores do dossel é ausente; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de regeneração, entre outras podem 

ser consideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus 

terebenthifolius), jacatirão (Tibouchina selowiana e Miconia cirescens), embaúba (Cecropia 

adenopus), marica (Mimosa bimucronata), taquara e taquarucu (Bambusa spp). 

§ 2° Estágio médio: 

a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a presença de espécies 

predominantemente facultativas; 

b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 espécies, apresentam amplitude 

diamétrica média e amplitude de altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel varia entre 8 

e 17 m, com área basal (m²/ha) variando entre 15 e 35 m²/ha; com distribuição diamétrica variando 

entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm; 

c) o crescimento das árvores do dossel e moderado e a vida média das árvores do dossel e 

média; 

d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As 

espécies gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo 

com a estação do ano e de um lugar a outro; 

e) a regeneração das árvores do dossel é pouca; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estagio médio de regeneração, entre outras, 

podem ser consideradas: congonha (Ilex theezans), vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), 
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canela-guaicá (Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis), guapuruvu (Schizolobium parayba), 

guaricica (Vochysia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia cassinoides), etc. 

§ 3° Estágio avançado: 

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando dossel fechado e uniforme do 

porte, com a presença de mais de 2 estratos e espécies predominantemente umbrófilas; 

b) as espécies lenhosas ocorrentes apresentam numero superior a 30 espécies, amplitude 

diamétrica grande e amplitude de altura grande. A altura das espécies lenhosas do dossel e superior 

a 15 m, com área basal (m²/ha) superior a 30 m²/ha; com distribuição diamétrica variando entre 20 a 

60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm; 

c) o crescimento das árvores do dossel e lento e a vida média da arvore do dossel e longa; 

d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras e as lianas lenhosas encontram-se 

presentes. As gramíneas são raras. A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da 

localização, apresentando intensa decomposição; 

e) a regeneração das árvores do dossel e intensa; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de regeneração, entre outras 

podem ser consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), canafistula 

(Peltophorum dubium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia rigida), figueira (Ficus sp.). 

Art. 3° Difere deste contexto, a vegetação da Floresta Ombrófila Densa altomontana, por ser 

constituída por um número menor de espécies arbóreas, ser de porte baixo e com pequena amplitude 

diamétrica e de altura. 

Art. 4° Os parâmetros definidos para tipificar os diferentes estágios de sucessão da 

vegetação secundaria, podem variar de uma região geográfica para outra, dependendo das 

condições topográficas e edafoclimáticas, localização geográfica, bem como do uso anterior da área 

em que se encontra uma determinada formação florestal. 

Art. 5° De acordo com o artigo 3° do Decreto n° 750, de 10 de fevereiro de 1993, e para os 

efeitos desta Resolução, considera-se Mata Atlântica, no Estado do Paraná, as formações florestais e 

ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações 

estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Manguezais e Restingas. 

... 
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PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA VEGETAÇÃO 

Parâmetros Inicial Intermediária Avançada 

N.º de estratos 1 1 – 2 ≥ 2 

N.º de espécies lenhosas 1 – 10 5 – 30 ≥ 30 

Área basal (m2/ha) 8 - 20 15 – 35 ≥ 30 

Altura das espécies lenhosas do dossel (m)  10 8 – 17 ≥ 30 

Média da Amplitude dos diâmetros (DAP/cm) 10 25 40 

Distribuição diamétrica (cm) 5 – 15 10 – 40 20 - 60 

Crescimento das árvores do dossel RÁPIDO MODERADO LENTO 

Vida média das árvores CURTA MÉDIA LONGA 

Amplitude diamétrica PEQUENA MÉDIA GRANDE 

Amplitude de altura PEQUENA MÉDIA GRANDE 

Epífitas RARAS POUCAS ABUNDANTE 

Lianas herbáceas ABUNDANTES POUCAS RARAS 

Lianas lenhosas AUSENTES RARAS PRESENTE 

Gramíneas ABUNDANTES POUCAS RARAS 

Regeneração das árvores do dossel AUSENTE POUCA INTENSA 

 

“Será necessária, na fase de Licença de Instalação do Empreendimento, a realização 

do inventário florestal, nas áreas indicadas no uso do solo, para confirmação, quantificação 

e qualificação da tipologia florestal atingida pelas atividades de mineração e implantação da 

fábrica.” 
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7. DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

7.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

A Área de Influência Indireta (AII) para o meio físico, biótico e socioeconômico 

corresponde a divisão espacial dos municípios em suas extensões territoriais de Ponta 

Grossa com 2.025,697 km²  e Campo Largo com 1.282,564 km², regiões de implantação do 

Complexo Mineroindustrial da empresa Mineração Delta do Paraná S.A. 

7.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

7.2.1. MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

A Área de Influência Direta (AID) é definida por uma superfície delimitada por um raio 

de 250 metros no entorno da área formada pela Área Diretamente Afetada (ADA) e poligonal 

DNPM.  A AID corresponde a uma superfície de 778,3519 hectares. 

7.2.2. MEIO SOCIOECONÔMICO 

A AID corresponde aos espaços, pessoas e bens situados no entorno, localidades 

próximas ao empreendimento que poderão ser afetados pela obra, bem como suas 

travessias urbanas que dá acesso ao local de instalação do empreendimento. 

7.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é definida por uma área delimitada pelo projeto 

do plano diretor de implantação do empreendimento com projeção, zona de amortecimento, 

de 20 metros no entorno de todo o sistema formador do complexo. O Plano Diretor do 

empreendimento é composto das frentes de lavra (cavas norte e sul), depósitos de material 

estéril (norte e sul), platô da unidade industrial, estacionamentos (opção 1 e 2) e estradas de 

acesso (opções 1, 2 e 3). A ADA corresponde a uma superfície de 330,4672 hectares. 

7.4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA AMBIENTAL - AAA 

A Área de Abrangência Ambiental (AAA) corresponde à superfície formada pela Área 

Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) totalizando 1.187,0051 

hectares.  
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Figura 10: Delimitação das Áreas de Influência do empreendimento. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

8.1. MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico consistiu em uma caracterização da situação atual do 

meio ambiente relacionado diretamente e indiretamente ao futuro empreendimento em 

termos da paisagem, uso do solo, geomorfologia, clima, hidrografia, hidrogeologia, 

qualidade da água, solos e uso do solo. 

8.1.1. CLIMA 

As informações relativas aos dados de temperatura média do ar, umidade relativa do 

ar, insolação, pressão atmosférica, evaporação e nebulosidade foram obtidas na Estação 

Meteorológica de Cerro Azul, operada pelo IAPAR- Instituto Agronômico do Paraná, situada 

mais próximo ao empreendimento (Lat. 24°49’S / Long. 49°15’W / Alt. 360m), apresentando 

dados históricos confiáveis em relação aos aspectos climáticos da região. Para os estudos 

de Qualidade do Ar e Dispersão Atmosférica, como são necessários dados mais específicos 

e com curta duração, foram utilizados dados da Estação Automática de Castro, operada 

pelo INMET – Instituto Nacional de Meteorologia (Figura 11). 

O empreendimento está inserido nos municípios de Ponta Grossa – PR e Campo 

Largo – PR e está totalmente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira. 

 Segundo dados do IAPAR (2010), utilizando a classificação climática proposta por 

Köppen, o tipo climático na região corresponde ao Cfa, ou seja, clima subtropical úmido com 

temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no 

mês mais quente acima de 22°C, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca 

definida e Cfb, clima subtropical mesotérmico úmido, não apresentando estação seca e os 

verões são secos. O total de chuvas do mês mais seco é superior a 30 mm, ao passo que a 

temperatura média do mês mais quente está abaixo de 22°C e a do mês mais frio abaixo de 

18°C.  

O Município situa-se em área de transição do clima temperado para o tropical, nas 

proximidades do Trópico de Capricórnio, e de transição do tipo climático Cfa para Cfb, tendo 

como principal diferença a temperatura média do mês mais quente abaixo dos 22°C para 

Cfb e acima dos 22°C para Cfa (Figura 12). 
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Figura 11: Localização da Estação de Dados Meteorológicos de Cerro Azul e Estação Automática de 
Castro, em relação ao posicionamento do empreendimento. 

 
 

Figura 12: Classificação climática na região de implantação do empreendimento. 



                                                        

152 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.1.2. REGIME TÉRMICO E PLUVIOMÉTRICO 

Os dados contidos na Figura 13 apontam que no período correspondente de 1972-

1997, a região de Cerro Azul apresentou uma precipitação média anual de 1360 mm. O 

trimestre mais úmido corresponde aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (verão), com 

precipitação média de 493,70 mm e temperatura média de 24,2°C e o trimestre mais seco, 

aos meses de junho, julho e agosto (inverno), com precipitação média de 231,8 mm e 

temperatura média de 23,3°C.  

No mesmo período a região apresentou um índice pluviométrico de 1870,2 mm no 

mês de janeiro, mais chuvoso e 69,5 mm no mês de agosto, correspondente ao mês com a 

menor precipitação.  

 
Figura 13: Climatograma para a região de acordo com os dados da Estação de Cerro Azul no período: 
1972 a 1997. 

Fonte: Estação Meteorológica de Cerro Azul, IAPAR. 

 

A temperatura do ar na região de Cerro Azul apresenta uma variação entre 31,8°C 

na média máxima, registrada no mês de fevereiro e 10,8°C, como média mínima, no mês de 

julho. 

As máximas absolutas e as mínimas absolutas, com os respectivos anos de 

ocorrência são apresentadas na Tabela 20. Os picos com as maiores temperaturas na 

região foram registrados nos meses de janeiro (1984), novembro (1985) e dezembro (1985), 

com os valores máximos registrados de 40,4°C, 40,2°C e 39,6 °C, respectivamente. As 
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mínimas absolutas variam consideravelmente no decorrer do período analisado. O menor 

valor registrado foi em 1978, com -2,4°C no mês de junho e 12,2 °C, em fevereiro de 1991.  

Tabela 20: Temperatura do ar - Máximas e mínimas absolutas. 

MÊS 

TEMPERATURA DO AR (o C) 

Média 
Média 

máxima 
Média 

mínima 
Máxima 

absol. 
Ano 

Mínima 
absol. 

Ano 

Jan 24,4 31,6 19,8 40,4 1984 10,0 1980 

Fev 24,4 31,8 20,0 39,1 1984 12,2 1991 

Mar 23,3 30,5 19,1 37,4 1977 6,2 1987 

Abr 20,9 28,2 16,6 36,2 1990 4,6 1972 

Mai 17,6 24,9 13,7 32,6 vrs -1,4 1979 

Jun 15,4 22,4 11,5 31,6 1982 -2,4 1978 

Jul 15,2 23,0 10,8 33,6 1977 -2,0 1975 

Ago 16,5 24,6 11,7 34,8 1985 -0,5 1991 

Set 18,2 25,3 13,6 38,2 1994 1,0 72/80 

Out 20,6 27,8 15,9 37,8 vrs 4,6 1986 

Nov 22,6 30,0 17,5 40,2 1985 7,8 76/85 

Dez 23,9 31,0 19,0 39,6 1985 10,0 1972 

ANO 20,2 27,6 15,8     

 

Além dos dados de precipitação, contidos na Figura 14, o conhecimento do número 

médio de dias com chuva, distribuídos ao longo dos meses é útil para o planejamento de 

uma série de atividades pertinentes à implantação e operação do empreendimento como o 

plantio de árvores, a exposição de materiais de construção civil, as obras de terraplanagem, 

dentre outros.  

Durante a operação, a distribuição da chuva é bastante importante nos processos de 

poluição do ar, uma vez que a água é o principal agente capaz de remover gases e 

partículas em suspensão na atmosfera. 

As máximas de precipitação, medidas em 24 horas, com os respectivos registros dos 

anos de ocorrência estão organizadas na Tabela 21. 

 A ausência de estação seca sinaliza a possibilidade de ocorrências de cheias em 

qualquer época do ano. De fato, entre as maiores enchentes monitoradas, cita-se a ocorrida 

no mês de maio de 1983, fora do período caracteristicamente mais úmido, ou seja, de 

novembro a março. A análise destes dados permite constatar que houve uma concentração 

nos índices de precipitação chegando a 130 mm em um dia.  
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Tabela 21: Precipitação máxima em 24h. 
PRECIPITAÇÃO (mm) 

Mês Total Máxima 24 h Ano Dias de chuva 

Jan 182,7 71,6 1973 16,0 

Fev 147,2 101,7 1975 14,0 

Mar 120,1 90,6 1990 13,0 

Abr 70,4 58,9 1982 8,0 

Mai 101,7 130,0 1983 10,0 

Jun 85,6 70,0 1982 10,0 

Jul 76,7 80,0 1982 8,0 

Ago 69,5 71,0 1973 7,0 

Set 109,9 79,2 1990 10,0 

Out 125,8 53,0 1996 12,0 

Nov 106,5 89,8 1997 11,0 

Dez 163,8 104,8 1999 15,0 

ANO 1360   133 

 

Os dados referentes ao número de dias com chuva na região estão a seguir: 

 
Figura 14: Dias com chuva distribuídos ao longo dos meses. 

Fonte: Estação Meteorológica de Cerro Azul, IAPAR. 

 

De acordo com a Tabela 21 e Figura 14, os meses com a maior quantidade de dias 

com chuva não possuem uma relação direta com os meses com as maiores taxas 

pluviométricos, exemplo do mês de Janeiro (1973) onde teve 16 dias e um índice 

pluviométrico de 71,6 mm e Fevereiro (1975) com 14 dias de chuva atingindo um índice de 

101,7 mm.          
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8.1.3. UMIDADE RELATIVA DO AR 

A umidade relativa do ar relaciona-se com a temperatura média, observando-se uma 

tendência de declínio quando do aumento da temperatura e vice-versa. As médias mensais 

de umidade relativa do ar indicam que de maio a julho ocorrem os maiores valores, 

chegando a 85%, 86% e 84%, respectivamente. De setembro a fevereiro ocorrem os 

menores percentuais, entre 79% e 76% de umidade relativa, justamente os meses 

posteriores ao inverno, que corresponde ao período mais seco do ano. A média anual é de 

pouco mais de 80%, conforme indicado na Tabela 22.  

Os dados da estação Meteorológica de Cerro Azul podem ser considerados para a 

região de Ponta Grossa por se situarem na mesma bacia hidrográfica, a Bacia do Ribeira, e, 

por ser uma estação que apresenta dados históricos.    

 

Tabela 22: Umidade Relativa para a região. 
Mês Umidade Relativa média (%) Mês Umidade Relativa média (%) 

Jan 79,0 Jul 84,0 

Fev 79,0 Ago 81,0 

Mar 81,0 Set 79,0 

Abr 82,0 Out 77,0 

Mai 85,0 Nov 74,0 

Jun 86,0 Dez 76,0 

MÉDIA ANUAL 80,4  

 

 

Figura 15: Índices de Umidade Relativa do ar na região. 

Fonte: Estação Meteorológica de Cerro Azul, IAPAR. 
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8.1.4. EVAPORAÇÃO 

Os índices de evaporação tendem a serem maiores durante o período chuvoso, 

condicionados às ocorrências de temperaturas médias do ar mais elevadas e menores taxas 

de umidade relativa do ar. Comportamento inverso é verificado no período de estiagem, 

onde as taxas de evaporação se apresentam mais reduzidas. 

De acordo com os dados contidos na Figura 16, o período que apresenta os maiores 

índices de evaporação são agosto, novembro e dezembro (variando entre 72,6 mm e 81,3 

mm), coincidindo com os meses que apresentaram os menores índices de umidade relativa 

do ar. As menores taxas de evaporação distribuem-se nos meses de junho (49,9 mm) e 

maio (50,1mm). 

 

Tabela 23: Taxa de evaporação para a região. 
MÊS Ppção total (mm) Temp média (°C) UR (%) Evap total (mm) 

Jan 182,7 24,4 79,0 63,3 

Fev 147,2 24,4 79,0 52,7 

Mar 120,1 23,3 81,0 51,5 

Abr 70,4 20,9 82,0 43,7 

Mai 101,7 17,6 85,0 34,0 

Jun 85,6 15,4 86,0 27,1 

Jul 76,7 15,2 84,0 33,5 

Ago 69,5 16,5 81,0 43,8 

Set 109,9 18,2 79,0 49,8 

Out 125,8 20,6 77,0 59,1 

Nov 106,5 22,6 74,0 67,8 

Dez 163,8 23,9 76,0 69,0 

ANO 1360 20,2 80,4 595 

 

 
Figura 16: Níveis médios de Evaporação na região de Cerro Azul.  

Fonte: Estação Meteorológica de Cerro Azul, IAPAR. 
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8.1.5. INSOLAÇÃO 

Os valores de insolação foram obtidos com base na série histórica entre os anos de 

1972 e 1997 dos registros da Estação Meteorológica de Cerro Azul. A média total anual de 

insolação na região de Cerro Azul é de 1.749 horas no período (Figura 17). O mês com a 

menor média de insolação é junho com 108,6 horas e o mês que recebe a maior média de 

horas de sol é dezembro com 191,9 horas.  

Na Tabela 24, estão apresentados os valores referentes ao total de horas de 

insolação por mês, no período analisado. 

 

Tabela 24: Total de horas de insolação. 
MÊS INSOLAÇÃO (h) 

Jan 167,6 

Fev 152,9 

Mar 159,1 

Abr 151,0 

Mai 130,6 

Jun 108,6 

Jul 130,9 

Ago 133,2 

Set 123,9 

Out 150,2 

Nov 169,5 

Dez 171,5 

TOTAL 1749 

 

 

Figura 17: Insolação na região de Cerro Azul.  

Fonte: Estação Meteorológica de Cerro Azul, IAPAR.                
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8.1.6. DIREÇÃO E VELOCIDADE DOS VENTOS 

Os ventos são resultados do deslocamento de massas de ar, ocasionado dos efeitos 

das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões e é influenciado por efeitos locais 

como a orografia e a rugosidade do solo. As diferenças de pressão têm uma origem térmica 

estando diretamente relacionadas com a radiação solar e os processos de aquecimentos de 

massas de ar. 

As maiores velocidades (médias históricas) ocorrem de setembro a fevereiro, sendo 

as máximas registradas no mês de novembro e as menores velocidades no período de maio 

a julho, com mínimas no mês de junho. A velocidade média mensal varia de 0,84 a 1,21 m/s, 

com uma média anual situada em torno de 1,02 m/s. É observado o mesmo padrão sazonal 

para as rajadas de vento, com velocidade média mensal variando de 2,04 a 3,06 e média 

anual de 2,55 m/s. A velocidade máxima do vento, registrada no período histórico de junho 

de 1997 a outubro de 2004, foi de 64 m/s e ocorreu em 09 de junho de 1997. 

 

Tabela 25: Velocidade do vento na região. 

Mês 
Velocidade do vento (m/s) Rajada de vento (m/s) 

Média Máxima Média Máxima 

Jan 1,01 14,8 2,68 18,4 

Fev 1,05 14,2 2,67 26,0 

Mar 0,99 21,8 2,49 18,1 

Abr 0,92 10,0 2,28 16,3 

Mai 0,91 10,7 2,20 13,9 

Jun 0,84 57,6 2,04 64,0 

Jul 0,88 9,3 2,15 21,9 

Ago 0,98 12,4 2,35 18,7 

Set 1,14 11,5 2,78 15,1 

Out 1,18 18,2 2,94 22,6 

Nov 1,21 8,9 3,06 19,1 

Dez 1,15 12,9 2,98 21,2 

Ano 1,02 57,6 2,55 64,0 

 

O períodos de calmarias prejudicam o transporte horizontal de poluentes e fazem 

aumentar as concentrações de poluentes. Para a região de estudo a velocidade média 

mensal dos ventos é entre 2,5 e 4,5 m/s. O mês de novembro apresenta os ventos de maior 

intensidade e no mês de junho são observados os ventos mais fracos, assim como a média 

história apresentada na Tabela 25. Vale ressaltar que, no local de implantação do 

empreendimento, a direção dos ventos é condicionada pelas características 

geomorfológicas da região, podendo ocorrer em determinados momentos uma distribuição 

diferenciada daquela observada nas médias mensais e predominância dos ventos. 
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8.1.7. QUALIDADE DO AR 

Tanto o processo de instalação quanto de operação de uma mineração de calcário e 

de uma indústria cimenteira são atividades potenciais poluidoras do ar. Portanto, é 

importante conhecer e diagnosticar as condições locais da qualidade do ar da área do 

empreendimento a fim de preservar a saúde da atmosfera local e para possibilitar o melhor 

controle das emissões atmosféricas provenientes do empreendimento. 

Durante a fase de preparação da área a ser minerada e da indústria de cimento há 

diversas atividades que são fontes de poluentes atmosféricos gasosos e de material 

particulado que podem afetar a qualidade do ar. Dentre as fontes de poluentes durante esta 

fase do empreendimento, destacam-se: a queima de combustíveis de motores de máquinas, 

equipamentos e caminhões; o tráfego de veículos, principalmente em vias não 

pavimentadas; atividades de movimentação de materiais como terra e areia; supressão da 

vegetação; atividades de construção civil.  

Durante a operação, as principais fontes de poluentes atmosféricos do processo 

industrial de produção de cimento são emissoras de material particulado. O forno de clinquer 

é também uma fonte de emissão de gases de combustão, com destaque a monóxido de 

carbono, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Na área de mineração a movimentação 

de solo e calcário e o tráfego de caminhões e equipamentos são as principais fontes de 

poluentes atmosféricos, com destaque à emissão de material particulado. 

Portanto, visando caracterizar a área em estudo para futuro complexo 

Mineroindustrial da empresa Mineração Delta do Paraná S.A, foi desenvolvido diagnóstico 

ambiental pautado em dados primários obtidos através do monitoramento de concentrações 

atmosféricas de partículas totais em suspensão (PTS), de partículas inaláveis (PI), de 

dióxido de enxofre (SO2) e de dióxido de nitrogênio (NO2). 

Com base em estudo de dispersão atmosférica de poluentes é feito o prognóstico 

ambiental para o cenário futuro, considerando a instalação e operação do complexo. Nos 

cenário atual e futuro, o estudo avalia as condições ambientais nas áreas de influência do 

empreendimento a fim de possibilitar a análise do impacto ambiental que o empreendimento 

poderá gerar e possibilitar o controle ao atendimento aos padrões de emissão e de 

qualidade do ar definidos pelas legislações vigentes na região de interesse. 

8.1.7.1. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A Unidade Industrial de produção de cimento fabricará cimento do tipo Portland a 

partir do calcário que será recebido via correia transportadora a partir do britador, que ficará 

alocado a aproximadamente 300 m da fábrica. O transporte das frentes de lavra até o 

britador será feito por caminhões. 
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As fontes de emissão material particulado são predominantes na área de mineração 

e industrial. A queima de combustível no forno e nos veículos e equipamentos também são 

fontes de gases de combustão.  

A indústria conta com sistemas de controle de poluição com altos índices de 

eficiência (como, por exemplo, os filtros mangas). Além disso, o processo é fechado em 

várias etapas, reduzindo a ocorrência de emissões fugitivas no processo produtivo. 

Para avaliação de impactos ambientais do empreendimento em licenciamento, esta 

seção apresenta a compatibilização das áreas de influência definidas para o 

empreendimento e das áreas de análise de impactos sobre a qualidade do ar da seguinte 

maneira: 

 ADA – Área Diretamente Afetada: considera-se as áreas de atividades da fábrica 

de cimento, da correia transportadora, do britador, da via de acesso a indústria e 

da área de mineração; 

 AID – Área de Influência Direta: é o entorno direto após os limites da área da 

indústria, que foi delimitada com um raio de 250 m a partir da poligonal da área de 

direitos minerários. A modelagem utiliza uma área de 8 km x 8 km que inclui 

totalmente a ADA e AID do empreendimento; 

 AII – Área de Influência Indireta: A AII considerada neste trabalho é a área 

localizada fora da AID até uma distância entre 16 km do centro da fábrica. 

 

A Figura 18 e a Figura 19 mostram a área de domínio do estudo de qualidade do ar, 

que totaliza 16 km x 16 km. Nas proximidades da fábrica de cimento, em uma área de 8 km 

x 8 km, os receptores possuem espaçamento de 250 m; no entorno mais afastado o 

espaçamento é de 500 m. Os receptores estão localizados no nível do solo, considerando 

as elevações topográficas. 
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Figura 18: Área de estudo - domínio de 16 x 16 km² e área com 8 x 8 km² que detalha a área de 
influência direta definida para o empreendimento. 

 
Figura 19: Receptores no domínio, com grid de 250 m na área de 8 x 8 km² e 500 m no restante da 
área de 16 x 16 km². 
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8.1.7.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

No âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 13.806/02 dispõe sobre as 

atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade 

do ar. Em complementação e de forma regulatória a resolução da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) 016/14 define os padrões de emissão e 

critérios de atendimento para fontes industriais, comerciais e de serviços, os padrões de 

condicionamento, e também os padrões da qualidade do ar. 

A resolução SEMA nº 016/14 define em seu artigo 78º que:  

“São Padrões da Qualidade do Ar as concentrações de poluentes que, se 
ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 
geral.” 

Em nível nacional a regulamentação das questões relacionadas à qualidade do ar no 

que tange o empreendimento e sua área de implantação é determinada pela resolução do 

Conselho Nacional do meio Ambiente (CONAMA) 003/90. Já as questões relacionadas às 

emissões atmosféricas das fontes industriais é regulamentada pela resolução CONAMA 

382/06. 

As fontes de poluentes atmosféricos devem, portanto, respeitar os limites de emissão 

estabelecidos principalmente pelas resoluções CONAMA 382/06 e SEMA 016/14, em função 

do seu porte e tipo de atividade. Por outro lado, a legislação estabelece através da 

resolução CONAMA 003/90 que nenhuma fonte ou conjunto de fontes pode emitir matéria 

ou energia em quantidades e condições que resultem em concentrações superiores aos 

padrões de qualidade do ar. 

Ou seja, a qualidade do ar no entorno de empreendimentos deve ser mantida pelo 

conjunto de fontes (industriais, veiculares e outras) em níveis compatíveis com os padrões 

de qualidade do ar determinados pela legislação. No entanto, individualmente, cada fonte de 

lançamento de qualquer tipo de matéria ou energia só pode operar observando-se os limites 

de emissões, as condições e parâmetros de localização, de implantação e de operação das 

fontes potenciais de poluição do ar, além de garantir os padrões de qualidade do ar no seu 

entorno. 

8.1.7.2.1. Altura Mínima da Chaminé 

A Resolução SEMA 016/14 estabelece no seu artigo 8º, como padrão de 

condicionamento de fontes estacionárias, uma avaliação quanto à altura mínima de 
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chaminés, para garantir uma boa dispersão das emissões. Os critérios adotados para a 

determinação da altura mínima são: 

 3 metros acima da edificação onde a fonte potencialmente poluidora será 

instalada; 

 5 metros acima da altura da residência mais alta num raio de 300 m ou num raio 

de 30 vezes a altura da chaminé. 

A altura física da chaminé terá que ser determinada em função da taxa de emissão 

do poluente crítico e da elevação da pluma, conforme equacionamento apresentado na 

Resolução SEMA 016/14, ou 10 metros, o que for maior, conforme detalhado a seguir. 

A altura física da chaminé deve ser calculada de acordo com fórmula: 

 

𝐴𝑓 =    𝐴𝑡 − 𝐸 

 

onde Af é a altura física da chaminé (m), que deve ser calculada para todos os 

poluentes limitados pela Resolução 016/14 da fonte emissora a ser instalada. A variável At é 

a altura teórica da chaminé em metros, calculada como: 

 

𝐴𝑡 =  3,5 (𝑇 𝑓𝑝)0,52 

 

onde 𝑇 a taxa de emissão prevista para os poluentes limitados (kg/h) e 𝑓𝑝 o fator de 

periculosidade do poluente, de acordo com o anexo VII da resolução (igual a 5 para os 

poluentes avaliados). 𝐸 é a elevação da pluma (m), calculada de acordo com a fórmula: 

 

E =
vc dc

v
(1,5 + (0,00268 P 

∆t dc

tc
)) 

 

onde  vc é a velocidade prevista dos gases na extremidade superior da chaminé (m/s),  dc é 

o diâmetro previsto da extremidade superior da chaminé (m), v é a velocidade média do 

vento na extremidade superior da chaminé (a 100 m, calculada em 3,22 m/s na altura da 

chaminé prevista com base na velocidade a 10 m igual a 1,69 m/s), P é a pressão 

atmosférica média (considerada como 918 mbar para a região), Δt é a diferença entre a 

temperatura prevista dos gases na chaminé (Kelvin) e a temperatura média ambiente 

(Kelvin) e tc é a temperatura prevista dos gases na chaminé (Kelvin). Os dados de 
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meteorologia utilizados referem-se às Normais Climatológicas do INMET, para a estação de 

Ponta Grossa. 

Não há residências nas condições definidas pela legislação. Já o critério em relação 

às edificações da planta industrial e altura mínima de 10 metros serão levados em 

consideração no projeto da fábrica para todas as suas chaminés.  

Calculando as alturas necessárias conforme as emissões dos principais poluentes 

MP, SOX e NOX, foram obtidos os resultados mostrados na Tabela 26. As equações não são 

aplicáveis para dutos de exaustão com lançamento no sentido horizontal e foram aplicadas 

somente às principais fontes de emissão, para as chaminés listadas na tabela. 

O fator de periculosidade é igual a 5 para as 3 principais substâncias. 

Em relação à principal fonte de emissão (forno de clinquer), o poluente crítico é o 

NOX, que exige uma altura de chaminé igual ou superior a 89,6 m. A altura mínima prevista 

em projeto é de 100 metros, atendendo as exigências legais. 

Tabela 26: Altura mínima da chaminé conforme artigo 8º da Resolução SEMA 016/14. 

Fonte Taxa de emissão (kg/h) Altura mínima calculada (m) 

Forno de Clinquer 
MP: 16,7 
SOX: 90,0 

NOX: 350,0 

0 
3,5 

89,6 

8.1.7.2.2. Padrões de Emissão 

Os padrões de emissão atmosférica têm o objetivo de controlar o lançamento de 

poluentes a partir de fontes estacionárias. 

A legislação paranaense, no artigo 40 da Resolução SEMA 016/14, estabelece 

limites de emissão para a chaminé do Forno de Clinquer, sendo os valores listados na 

Tabela 27. Em função das taxas de emissão, a chaminé deverá ter seu monitoramento de 

MPT (Material Particulado Total) executado em periodicidade semestral, e as emissões de 

NOXe SOX de forma contínua para atendimento à referida Resolução.  

Tabela 27: Padrão de emissão do Forno de Clinquer conforme artigo 40 da Resolução SEMA PR 
016/14. 

Poluente Padrão de Emissão para o Forno de Clinquer  Referencial de O2 

MPT 50 mg/Nm³ 11% 

NOx como NO2 
1000 mg/Nm³ (até 1,2% N no combustível) 
1000 mg/Nm³ +(%N-1,2) •500 mg/Nm³ (teor N entre 1,2 e 2,0%) 
1400 mg/Nm³ (acima de 2,0% N no combustível) 

7% 

SOx como SO2 
400 mg/Nm³ (até 0,2% SO3 na farinha) 
400 mg/Nm³+(%SO3-0,2) •4.000 mg/Nm³ (SO3 entre 0,2 e 0,4%) 
1200 mg/Nm³ (acima de 0,4% SO3 na farinha) 

7% 

Monitoramento Depende da taxa de emissão. MPT, NOX e SOX: e CO, conforme artigo 74. 
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As demais fontes de MPT da produção de cimento também possuem padrões de 

emissão específicos para este poluente, conforme listado na Tabela 28. 

Tabela 28:  Padrão de emissão de MPT dos demais equipamentos de produção de cimento, conforme 
artigo 40 da Resolução SEMA-PR 016/14. 

Equipamentos 
Taxa de 
emissão 

Tipos de Fontes 
Padrão de Emissão MPT  

(base seca) 
Ref. O2 

Britador(1) 
Resfriador de Clinquer 
Moinho de cimento 
Secador de escória e de areia 
Ensacadeiras, etc. 

< 0,5 kg/h Todas as fontes 250 mg/Nm³ 
N.A. 

N.A. 

> 0,5 kg/h 

Fontes existentes, até 
22/12/2021 

150 mg/Nm³ 18 % 

Fontes novas a partir de 
26/03/2014; e 
Fontes existentes, após 
22/12/2021 

50 mg/Nm³ N.A. 

Nota: (1) O padrão de emissão do britador é estabelecido no Artigo 65: 250 mg/Nm³ ou 150 mg/Nm³, de acordo com a taxa de 
emissão. N.A. – Não Aplicável. 

 

A Resolução SEMA 016/14 determina, ainda, os padrões de condicionamento de 

fontes, que são condições técnicas de implantação ou de operação que devem ser 

observadas pelas fontes potenciais de poluição atmosférica. 

Além das exigências estaduais, as fontes de efluentes atmosféricos devem atender 

aos limites da Resolução CONAMA 382/06, mostrados na Tabela 29, que apresenta os 

limites estabelecidos para a indústria de cimento Portland. Verifica-se que o limite para MPT 

do forno de clinquer é idêntico ao da legislação estadual. 

Na Resolução CONAMA, o limite de MPT das demais fontes é 50 mg/Nm³. 

Entretanto, a Resolução SEMA estabelece que este padrão de 50 mg/Nm³ deve ser 

obedecido por todas as fontes com taxa de emissão maior que 0,5 kg/h, a partir de 22 de 

dezembro de 2021. 

Para o poluente NOX, a comparação entre a Resolução da SEMA e do CONAMA 

mostra um limite de âmbito nacional mais restritivo do que consta na legislação estadual, 

que determina a concentração de 1.000 mg/Nm³ para 7% de O2 ou 786 mg/Nm³ para 10% 

de O2. O projeto da fábrica prevê o atendimento do padrão e estima emissão com 

concentração de 650 mg/Nm³ para NOX, conforme estabelece o CONAMA. 

Tabela 29: Padrões de emissão para indústria de cimento Portland conforme Resolução CONAMA 
382/06. 

Equipamentos 
Padrão de Emissão de MPT 

(base seca) 
Referência de 

O2 
Padrão de Emissão de NOX 

(expresso como NO2) 

Fornos 50 mg/Nm³ 11 % 650(1) 

Resfriadores 50 mg/Nm³ N.A. N.A. 

Moinhos de cimento 50 mg/Nm³ N.A. N.A. 

Secadores de escória e de areia 50 mg/Nm³ 18 % N.A. 

Ensacadeiras 50 mg/Nm³ N.A. N.A. 

Notas: (1) Teor de oxigênio - 10%. N.A. - Não aplicável. 
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No caso do poluente SOx, apenas a legislação do Paraná estabelece um limite, que 

é de 400 mg/Nm³, considerando as características previstas em projeto. 

Segundo informações fornecidas pelo empreendedor, os limites acima estão sendo 

levados em consideração e respeitados no projeto da planta industrial e nas diversas fontes 

de poluição nela existente, dando cumprimento à legislação aplicável. O plano de 

monitoramento irá prever o monitoramento contínuo para algumas fontes e periódicos para 

outras, a fim de avaliar o processo produtivo e a eficiência dos controles de poluição 

atmosférica. 

Deverão também ser observados os padrões de condicionamento de fontes dados 

pela Resolução SEMA 016/14, que trata de diversas outros requisitos para as fontes 

conduzidas para a indústria de cimento.  

Vale notar que os padrões de emissão mencionados acima se aplicam para as fontes 

industriais do empreendimento. Com relação às emissões fugitivas da área de mineração de 

calcário a céu aberto, não há padrões de emissão aplicáveis, pois não se trata de uma 

emissão conduzida que possa ser monitorada com as metodologias comuns estabelecidas 

em lei. Entretanto, as emissões destas áreas da lavra devem ser mantidas em níveis tais de 

forma a garantir que os padrões de qualidade do ar no entorno das minas sejam 

obedecidos. 

8.1.7.2.3. Padrões de Qualidade do Ar 

Os padrões estaduais para qualidade do ar estabelecidos pela Resolução SEMA 

016/14, são os mesmos valores da Resolução CONAMA 03/90, cujos limites máximos de 

concentrações para as substâncias tidas como indicadores da qualidade do ar estão 

indicados na Tabela 30. 

O empreendimento, devido à sua localização, deve atender aos padrões primários de 

qualidade do ar, além dos padrões de emissão atmosférica, conforme detalhado 

anteriormente. 

No estudo de prognóstico de impactos ambientais, as concentrações resultantes 

obtidas pela modelagem de dispersão de poluentes serão confrontadas com esses padrões, 

a fim de avaliar se os impactos causados pelo empreendimento permitirão a manutenção da 

qualidade do ar nos níveis estabelecidos pela legislação.  

Da mesma forma, o monitoramento do entorno das atividades deverá mostrar 

atendimento a esses padrões. 
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Tabela 30: Padrões de qualidade do ar segundo a resolução SEMA 016/14 e a resolução CONAMA 
003/90). 

Poluente 
Padrão  

Primário (µg/m³) 
Padrão 

Secundário (µg/m³) 
Média 

Método de 
Medição (4) 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

240(1) 

80 
150(1) 

60 
24 h  

anual(3) 
Amostrador de 

grandes volumes 

Partículas Inaláveis (PI) 
150(1) 

50 
150(1) 

50 
24h  

anual(2) 
Separação 

inercial/filtração 

Fumaça 
150(1) 

60 
100(1) 

40 
24 h  

anual(2) 
Refletância 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
365(1) 

80 
100(1) 

40 
24 h 

 anual(2) 
Pararrosanilina 

Monóxido de Carbono (CO) 
40.000(1) 
10.000(1) 

40.000(1) 
10.000(1) 

1 h                         
8 h 

Infravermelho não 
dispersivo 

Ozônio (O3) 160(1) 160(1) 1 h Quimiluminescência 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
320 
100 

190 
100 

1 h                       
anual(2) 

Quimiluminescência 

Notas:  (1) não deve ser excedido mais do que uma vez por ano 
 (2) média aritmética 
 (3) média geométrica 
                   (4) Pode ser medido por método equivalente 

 

 

Estes padrões, portanto, devem ser respeitados a fim de evitar impactos 

significativos na qualidade do ar. 

Destaque-se que os padrões de qualidade do ar são estabelecidos para fins de 

acompanhamento da qualidade do ar de curto (1h, 8h ou 24 h) e longo prazo (anual). Para 

cada substância, definem-se médias de concentrações em função do seu grau de impacto 

na saúde humana. 

Portanto, a verificação de atendimento dos padrões estabelecidos rigorosamente 

exige de monitoramento ambiental contínuo, o que só é feito pelas redes de monitoramento. 

Geralmente este monitoramento é feito pelo órgão ambiental competente, conforme 

previsão da Lei Estadual nº 13.806/02: 

“Art. 26. Compete ao Poder Público Estadual, através do órgão estadual de 
meio ambiente, implementar um sistema de monitoramento que permita 
acompanhar a evolução da qualidade do ar.”  

Entretanto, os empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento e são 

potenciais causadores de impacto ambiental podem ter que monitorar o seu entorno, além 

das suas fontes de emissão, de acordo com as exigências do órgão ambiental competente. 

Neste caso, o resultado de monitoramento não contínuo deve considerar os padrões 

de qualidade do ar apenas como referência, pois não há como comprovar o atendimento de 

todas as médias.  A título de exemplo, não se pode aferir se as médias anuais são atendidas 

(pois demandaria monitoramento 365 dias por ano) ou ainda se concentrações medidas em 

curto prazo não ultrapassam os padrões mais do que uma vez por ano. 
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Desta forma, para fins de determinação do diagnóstico da qualidade do ar, serão 

avaliadas as médias diárias e não anuais para os poluentes monitorados: Partículas Totais 

em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PI), Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de 

Nitrogênio (NO2). Deve-se ressaltar que para o poluente NO2 não há padrão para média 

diária, mas horária e anual. Uma vez que o padrão anual (de longo prazo) é sempre mais 

restritivo do que o de curto prazo (horário ou diário, por exemplo), utilizar-se-á a média anual 

de 100 µg/m³ (bem mais restritiva do que a média diária, que é 320 µg/m³) como referência 

para avaliação dos níveis de concentração deste poluente. 

8.1.7.3. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

O local definido para a instalação do empreendimento da Mineração Delta do Paraná 

S.A abrange áreas rurais dos municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no estado do 

Paraná. Atualmente a região é composta por vegetação de grande porte, principalmente 

Pinus e Eucalipto, e uma das principais atividades econômica local é o manejo dessas 

matérias-primas. 

Na área de influência do empreendimento não há, em operação, fontes industriais 

com significativa emissão de poluentes atmosféricos. As fontes existentes possuem baixas 

emissões provenientes da queima de combustível em veículos e da circulação em vias não 

pavimentadas. 

Como a região não justificava a existência de uma estação de monitoramento da 

qualidade do ar não há dados históricos que permitam diagnosticar quantitativamente a 

concentração dos poluentes mais importantes para a atividade em estudo. 

Desta forma, com base no projeto e no tipo do empreendimento e baseado nas 

características do local, foi definido que os principais poluentes atmosféricos que deveriam 

ser avaliados seriam: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PI), 

Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). 

A fim de poder caracterizar a qualidade do ar no que tange a estes poluentes foi 

realizada uma campanha de monitoramento de 7 dias destes poluentes na área de 

influência da Mineração Delta do Paraná S.A. 

8.1.7.3.1. Equipamentos de Medição 

A seguir estão especificados os equipamentos que foram utilizados para a realização 

do diagnóstico da qualidade do ar na área de influência da Mineração Delta do Paraná S.A. 

8.1.7.3.1.1. Medição de PTS 

Para a amostragem de PTS foram utilizados dois Amostradores de Grande Volume 

de Partículas Totais em Suspensão (AGV-PTS) produzidos pela ENERGÉTICA IND. E 
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COM. LTDA, números de série HVP-0802 e HVP-0276. Estes equipamentos atendem as 

exigências da norma NBR 9.547/97. 

8.1.7.3.1.2. Medição de PI 

Para a amostragem de PI foi utilizado um Amostrador de Grande Volume de 

Partículas Inaláveis (AGV-MP10) produzido pela ENERGÉTICA IND. E COM. LTDA, número 

de série MP10-0245. Este equipamento atende as exigências da norma NBR 13.412/95. 

8.1.7.3.1.3. Calibração de vazão 

Os amostradores AGV-PTS e o amostrador AGV-MP10 devem ser calibrados no 

local de operação e, para isso, foi utilizado um Calibrador Padrão de Vazão para Grande 

Volume (CPVGV) tipo orifício, número de série CPV-0491, produzido pela ENERGÉTICA 

IND. E COM. LTDA. 

8.1.7.3.1.4. Medição de SO2 e NO2 

Para a amostragem de SO2 e NO2 foi utilizado um Amostrador de Pequeno Volume, 

modelo TRIGÁS, produzido pela ENERGÉTICA IND. E COM. LTDA, número de série TGP-

0263. Para a determinação das concentrações de SO2 foi empregado o método de 

referência da pararrosalinina (NBR 9.546/86). Para a determinação das concentrações de 

NO2 foi utilizado o método equivalente do Arsenito de Sódio (EPA-EQN-1277-026) sugerido 

pela resolução SEMA 016/14. 

8.1.7.3.1.5. Dados meteorológicos 

Para a calibração dos amostradores e normalização das vazões registradas pelos 

equipamentos são necessárias informações da temperatura do ar e da pressão atmosférica 

do local de monitoramento. 

Para esta finalidade foram utilizados dados meteorológicos obtidos através de uma 

estação meteorológica produzida pela DAVIS INSTRUMENTS INC., modelo VANTAGE 

PRO2 6162C, que foi instalada no local durante o período de monitoramento. Além dos 

registros de temperatura e pressão, esta estação meteorológica realizou registros de 

velocidade e direção do vento e precipitação acumulada, importantes para a avaliação dos 

resultados apresentados ao longo do monitoramento e que serviram para auxiliar no 

desenvolvimento deste diagnóstico. 

Para complementação da análise das condições meteorológicas durante o período 

de monitoramento e para melhor interpretação dos resultados buscou-se também dados 

junto à estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

instalada em Castro/PR, instalada a cerca de 40 km à Norte-Noroeste da área de 

implantação do empreendimento. 
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8.1.7.3.2. Pontos de Monitoramento 

Na Figura 20 está a região do empreendimento, onde as marcações “Ponto 1” e 

“Ponto 2” indicam os locais da área de influência do empreendimento escolhidos para o 

monitoramento da qualidade do ar. A Tabela 31 apresenta as coordenadas de localização 

dos pontos. 

 

Tabela 31: Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar. 

Ponto Substâncias Monitoradas 
Coordenadas UTM – Fuso 22 

(datum WGS-84) 

Ponto 1 PTS 
624231 m E 

7220531 m N 

Ponto 2 PTS, PI, SOX e NOX 
628060 m E 

7220902 m N 
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Figura 20: Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar na área de influência do 
empreendimento. 

 

 



                                                        

172 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

O Ponto 2 de monitoramento localiza-se próximo a residências e locais de recreação, 

fora da área de influência direta (AID). Já o Ponto 1 está localizado no interior da AID em 

uma região cercada por vegetação de grande porte, na sede da empresa Águia Florestal. 

Além de representarem características distintas da área de influência do empreendimento, 

estes locais foram definidos a partir de condições técnicas e de segurança necessárias para 

a realização do monitoramento como disponibilidade de energia elétrica e área de acesso 

restrito, por exemplo. 

Desta forma, definiu-se para o Ponto 1 o monitoramento apenas da concentração de 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), conforme mostrado na Foto 9. Por outro lado, no 

Ponto 2 realizou-se o monitoramento de concentrações de PTS, Partículas Inaláveis (PI), 

Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2), visto que esta área deverá sofrer 

maior impacto da atividade da indústria de cimento, que é a fonte de maior potencial de 

emissão de óxidos de enxofre e de óxidos de nitrogênio. A Foto 10 apresenta os 

equipamentos de monitoramento da qualidade do ar instalados no Ponto 2. 

 

Foto 9: Estação de medição de PTS no Ponto 1. 

 

Foto 10: Estações de monitoramento meteorológico, PTS, PI, SOX e NOX no Ponto 2. 
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8.1.7.3.3. Diagnóstico da qualidade do ar na AID e AII 

As concentrações de gases e partículas foram monitorados simultaneamente nos 

dois pontos de monitoramento durante os 7 dias da semana para contemplar as atividades 

periódicas da região. Como não há fontes com significativa emissão, a caraterização serve 

para toda a área do entorno, direta e indireta. 

Na Figura 21 é apresentada a rosa-dos-ventos de todo período de monitoramento. 

Como se pode observar nessa figura, as direções do vento estão bem distribuídas, mas há 

predominância nas direções leste, oeste e nordeste. Na direção oeste, observaram-se as 

maiores intensidades da velocidade do vento. Para um maior detalhamento do 

comportamento diário da predominância da direção e intensidade da velocidade do vento, 

na Tabela 32 estão os resultados do monitoramento das substâncias e partículas analisadas 

junto da distribuição de vento do período de amostragem. 

 
Figura 21: Rosa-dos-ventos do período de monitoramento. 

 

Deve-se destacar que a chuva tem um papel importante na remoção dos poluentes 

atmosféricos. O efeito da chuva nas concentrações de partículas no ar pode ser observado 

no dia 26 de agosto, pois esse dia sucedeu uma sequência de 13 dias sem chuva, segundo 

informações obtidas da estação meteorológica de Castro/PR do INMET. Assim, as maiores 

concentrações de PTS e PI de todo o período de medição foi no dia 26 de agosto. As 

concentrações de SO2 no ar também foram atenuadas nos dias seguintes ao dia 26 de 

agosto, mas a maior concentração desta substância ocorreu no dia 31 de agosto. 
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A temperatura do ar também afeta a qualidade do ar, pois esta variável, e a 

intensidade da velocidade do vento são as principais promotoras da dispersão dos 

poluentes atmosféricos. Notou-se que a temperatura do ar do período de monitoramento foi 

geralmente menor do que nos dias anteriores e seguintes ao monitoramento, definindo-se, 

portanto, um cenário de dispersão dos poluentes atmosféricos pior do que nos dias que 

sucedem e antecedem o monitoramento. 

Tabela 32: Resultados do monitoramento da qualidade do ar e condições meteorológicas. 

Período de 
Amostragem 

Ponto 1 Ponto 2    

PTS PTS PI SO2 NO2 
Intensidade do 

Vento (*) 
Direção do 

Vento 
Chuva 
(mm) 

(µg/m³) (µg/m³) (m/s)   

26/08 a 27/08 33,87 35,48 24,59 6,85 < 9,0 6,0 S (20%) 0 

27/08 a 28/08 12,85 21,26 11,41 2,69 < 9,0 2,0 E (20%) 4,4 

28/08 a 29/08 16,81 28,63 21,42 1,81 < 9,0 4,0 E (70%) 2,2 

29/08 a 30/08 14,18 32,80 22,51 3,61 < 9,0 2,0 NE (50%) 0 

30/08 a 31/08 11,62 22,59 11,88 0,7 < 9,0 4,0 NE (25%) 0 

31/08 a 01/09 11,43 12,50 9,34 30,88 < 9,0 4,0 S (25%) 0,2 

01/09 a 02/09 16,45 22,36 14,36 3,56 < 9,0 1,0 NE (25%) 0 

Média 16,74 25,09 16,50 7,16 < 9,0 3,3 
 

- 

Notas:  (*) Maior intensidade média horária registrada no período. 

 

Assim como esperado, as concentrações dos óxidos de enxofre, de nitrogênio e das 

partículas totais e das partículas inaláveis em suspensão na atmosfera monitoradas neste 

trabalho foram todos inferiores as concentrações padronizadas na legislação ambiental 

(Resoluções CONAMA 003/90 e SEMA 016/14), visto que a área estudada não possui 

fontes relevantes de poluentes atmosféricos. 

Apenas para uma comparação entre os padrões legais e os valores de concentração 

medidos, a maior concentração de PTS correspondeu a aproximadamente 15% do padrão, 

a maior concentração de PI correspondeu a cerca de 16% do padrão, e o maior valor da 

concentração de SO2 correspondeu a aproximadamente 8% do padrão da qualidade do ar. 

Os valores medidos de NO2 foram todos inferiores ao limite de detecção do método de 

amostragem, bem inferior ao valor considerado como limite aceitável para média de 24 

horas neste estudo, que é de 100 µg/m³. 

Os resultados do monitoramento realizado entre os dias 26/08/2014 a 02/09/2014 

atentam que neste período a qualidade do ar do local estudado foi boa, atendendo aos 

padrões de qualidade do ar aplicáveis. 
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8.1.7.4. MODELAGEM MATEMÁTICA PARA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

A previsão de impactos ambientais é feita com base em modelagem matemática da 

dispersão de poluentes atmosféricos gerados na área de mina e na planta industrial. Na 

área industrial, foram incluídas as fontes conduzidas do britador, o recebimento do material 

da mineração e as principais fontes pontuais características da atividade do 

empreendimento, tais como: moinho de cru, forno de clinquer, resfriador de clinquer e 

moinho de cimento.  

Durante a fase de preparação da área a ser minerada e implantação de uma 

indústria de cimento existem diversas atividades que são fontes de poluentes atmosféricos 

gasosos e de material particulado que podem afetar a qualidade do ar. Dentre estas 

atividades, nesta fase do empreendimento, destacam-se: a queima de combustíveis de 

motores de máquinas, equipamentos e caminhões; o tráfego de veículos, principalmente em 

vias não pavimentadas; atividades de movimentação de materiais como terra e areia; 

atividades de construção civil.  

Durante a operação, nas áreas de mineração predominam as emissões fugitivas de 

material particulado. No processo industrial, todas as principais fontes de poluentes 

atmosféricos também irão emitir material particulado. O forno de clinquer é também uma 

fonte de emissão de gases, com destaque a monóxido de carbono, óxidos de enxofre e 

óxidos de nitrogênio. Como forma de controle de emissão de poluentes, todas as principais 

fontes da área industrial serão providas de filtros. 

A partir da metodologia Emission Factors & AP 42 - Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, da United States Environmental Protection Agency (USEPA), foi 

quantificada a taxa de emissão característica de cada uma das principais fontes de 

poluentes atmosféricos do empreendimento. 

Este estudo é também fundamentado nos resultados da ferramenta de modelagem 

de dispersão de poluentes atmosféricos obtidos através do modelo denominado AERMOD e 

de seus componentes (AERMET e AERMAP). 

As condições meteorológicas são avaliadas com base em dados sintéticos do 

modelo meteorológico MM5, pois não há estação meteorológica instalada nos municípios de 

Ponta Grossa ou Campo Largo, conforme será detalhado adiante. 

Para avaliação do efeito da topografia no processo de dispersão, são utilizados 

dados topográficos digitais SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) da área de domínio 

do estudo, de 15 km por 15 km, com resolução de 90 m na horizontal. 
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8.1.7.5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação de impactos sobre a qualidade do ar é feita a partir das estimativas de 

emissão de poluentes e com posterior simulação matemática de concentrações resultantes 

no entorno, com o uso do modelo AERMOD. 

As taxas de emissões são calculadas com base na metodologia da United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) para Indústrias de Cimento Portland, que 

estabelecem os fatores de emissão para poluentes atmosféricos.  

Para uso do modelo matemático utilizam-se ainda dados de topografia e de 

meteorologia regionais. O AERMOD é o modelo mais recomendado pela comunidade 

técnica e científica de qualidade do ar dos Estados Unidos, Canadá e diversos outros 

países, incluindo o Brasil, cuja implementação e resultados obtidos serão discutidos adiante. 

8.1.7.5.1. Metodologia para Cálculo da Dispersão dos Poluentes 

A ferramenta de modelagem matemática de dispersão de poluentes atmosféricos 

permite calcular as concentrações ambientais na área de influência do empreendimento, 

com base nas características e taxas de emissões das fontes poluentes. A dispersão da 

poluição lançada pelas fontes se dá em função das condições meteorológicas e da 

topografia da região. 

O impacto futuro das atividades durante a operação da Mineração Delta do Paraná 

S.A. é feito a partir de estimativas de emissão da unidade industrial (Britador, Moinho de 

Cru, Forno de Clinquer, Resfriador de Clinquer e Moinho de Cimento) e posterior simulação 

do impacto no entorno. As concentrações resultantes, juntamente as concentrações atuais 

previstas no diagnóstico ambiental, são confrontadas com padrões de qualidade do ar, que 

devem ser atendidos para garantir a saúde das pessoas e minimizar o impacto sobre o meio 

ambiente. 

Para as modelagens matemáticas é utilizado o modelo AERMOD, desenvolvido pela 

United States Environmental Protection Agency (USEPA) e pela American Meteorolgical 

Society (AMS), empregado em diversos países para estudos de impactos sobre a qualidade 

do ar. 

A Figura 22 mostra esquematicamente como uma fonte e sua emissão são 

consideradas em modelos classificados como Gaussianos, como é o caso do AERMOD. 

Conceitualmente, a pluma lançada para a atmosfera eleva-se em função da diferença entre 

a sua temperatura e da temperatura ambiente (que causa uma força de empuxo) e a 

velocidade de saída. A pluma se dispersará de acordo com as condições meteorológicas, 

tais como velocidade e direção do vento, temperatura, estabilidade atmosférica, etc. 



                                                        

177 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Interfere também na dispersão a topografia do entorno, que altera os campos de 

vento e afetam a estabilidade e o nível de turbulência na atmosfera. O processo de 

dispersão pode se entendido como uma parcela de advecção pelo vento médio (que 

transporta para onde o vento está soprando) e outra por difusão turbulenta (“abertura” 

horizontal e vertical da pluma). Esse processo advectivo-difusivo pode ser representado por 

equações matemáticas e as concentrações resultantes no entorno da fonte (com 

coordenadas x, y e z) podem ser calculadas, em função dos aspectos meteorológicos e 

topográficos e em função das características das emissões. 

 

 
Figura 22: Esquema de Pluma Gaussiana. 

 

O AERMOD baseia-se na teoria de dispersão Gaussiana. As concentrações são 

calculadas em função da variância da velocidade vertical e horizontal do vento, que são 

obtidas pelo modelo a partir de dados médios horários de meteorologia, além de outros 

parâmetros meteorológicos e topográficos. Detalhes podem ser encontrados na formulação 

e manual do modelo (EPA, 2008-a; EPA, 2008-b; EPA, 2008-c). 

8.1.7.5.2. O Sistema de Modelagem: AERMOD, AERMET e AERMAP 

A concentração ambiental resultante no meio ambiente pode ser calculada em 

função das suas emissões (taxas de emissão, altura de chaminés, temperatura dos gases 

lançados, etc.) e das condições de dispersão (estabilidade atmosférica, altura da camada de 

mistura, velocidade e direção do vento, etc.). A topografia também é importante no processo 

de dispersão, uma vez que é capaz de influenciar no campo de ventos e na intercepção de 

plumas de poluição. 
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O modelo de dispersão tenta reproduzir física e quimicamente os processos que 

ocorrem na atmosfera, e fornece como resultado final a concentração gerada a partir das 

emissões e condições meteorológicas e topográficas. 

O modelo é muito útil também para a previsão de impactos ambientais de 

empreendimentos, permitindo simular os impactos da operação de uma indústria que ainda 

não existe e está em fase de estudos ou licenciamento ambiental. 

Para fins de licenciamento ambiental e outras aplicações práticas, o modelo a ser 

utilizado deve ser suficientemente robusto e gerar resultados confiáveis, além de ser prático 

quanto a sua implementação e utilização, como é o caso do AERMOD, modelo utilizado 

neste trabalho. 

Mais detalhadamente, o sistema de modelagem é composto de três módulos: 

AERMOD, AERMET e AERMAP. Opcionalmente, pode-se ainda utilizar o AERSURFACE 

(para parametrização da superfície) e outros módulos. Eles são programados em linguagem 

FORTRAN 90 (Compaq Visual Fortran). Resumidamente o processamento computacional 

de cada módulo de modelagem se dá da seguinte maneira: 1) configuram-se os arquivos de 

entrada (input), em que estão definidos opções de simulação, arquivos de leitura e outras 

informações sobre as opções de saída (output); 2) executa-se o programa, que lê o arquivo 

de entrada, processa-o e gera o(s) arquivo(s) de saída (output). 

O sistema geral de modelagem funciona da seguinte maneira: 

 Configuram-se as opções de modelagem; 

 Inserem-se dados das fontes de emissão;  

 Delimita-se o domínio de modelagem e os receptores (pontos onde serão 

realizados os cálculos de concentrações); 

 Configuram-se os arquivos de terreno, que são processados pelo AERMAP; 

 Configuram-se os arquivos de meteorologia, que são processados pelo AERMET; 

 As características da superfície podem ser fornecidas ao modelo através do 

módulo AERSURFACE; 

 A influência de edificações no processo de dispersão pode ser avaliada pelo 

programa chamado BPIP; 

 Com base nas saídas destes dois programas e dos dados das fontes e dos 

receptores, executa-se o módulo AERMOD. 

Neste trabalho, o AERMOD foi utilizado na sua versão 11134, atualizado no ano de 

2014. Uma versão comercial do software foi utilizada para auxiliar no processamento dos 

dados e geração das imagens. 
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A seguir, cada módulo do sistema de modelagem de dispersão é detalhado. 

8.1.7.5.2.1. Modelo de Dispersão - AERMOD 

O nome AERMOD vem da composição do AERMIC – American Meteorology 

Society/EPA Regulatory Model Improvement Commitee. Sendo um modelo desenvolvido 

pela AMS e pela US-EPA, conforme já mencionado anteriormente. O AERMOD representa a 

dispersão através da teoria de uma situação de equilíbrio (steady state) de pluma gaussiana 

(tendo base na função de probabilidade de Gauss – a distribuição normal).  

O AERMOD atende duas vertentes importantes: a da sua aplicabilidade como 

ferramenta na gestão ambiental e a da boa representação dos processos atmosféricos, 

sendo que neste caso a American Meteorology Society teve um papel importante para a 

correta representação dos fenômenos físicos desde o desenvolvimento do AERMOD, que 

está constantemente em processo de melhoria.  

Em resumo, os passos para a implementação do AERMOD incluem: 

 Obtenção de dados meteorológicos, com informações de superfície (estação/torre 

meteorológica) e de altitude (radiossondagem); 

 Obtenção de dados digitais de elevação de terreno; 

 Levantamento das emissões e das características das fontes (informações sobre 

a chaminé e taxas de emissão, por exemplo); 

 Caracterização do local, levando em conta o tipo da superfície da região (urbana, 

floresta, mista, etc.) e outros aspectos importantes para o modelo; 

 Processamento de dados meteorológicos e cálculo de variáveis necessárias pelo 

AERMOD, mas não medidas – AERMET; 

 Processamento dos dados topográficos e cálculo de parâmetros que são usados 

pelo AERMOD para consideração da elevação do terreno – AERMAP; 

 Processamento do modelo AERMOD, utilizando todas as informações pré-

processadas; 

 Pós-processamento dos resultados, cálculo de médias e confecção de mapas e 

tabelas para melhor interpretação dos resultados. 

8.1.7.5.2.2. Processador dos Dados Meteorológicos – AERMET 

Como dados de entrada para a simulação com o AERMOD é necessário fornecer 

arquivos com o histórico de condições meteorológicas, com informações sobre superfície e 

altitude (perfil atmosférico). 

Em geral, utilizam-se dados superficiais de pressão, temperatura, radiação solar, 

umidade, precipitação, velocidade e direção do vento e outras variáveis superficiais que 
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estejam disponíveis nos dados das estações meteorológicas. As radiossondagens fornecem 

dados de pressão, temperatura, umidade e vento para várias altitudes, que são utilizados, 

principalmente, para cálculo da altura da camada limite atmosférica e outros parâmetros de 

turbulência. 

Estes dados servem inicialmente para alimentar o módulo AERMET, que é o pré-

processador meteorológico. Este programa AERMET tem dois objetivos principais: calcular 

elementos meteorológicos secundários necessários para o AERMOD e formatação dos 

arquivos para sua utilização. Os dados mínimos recomendados para a modelagem são 

(conforme manuais do modelo da US-EPA): 

 Velocidade e direção do vento na superfície; 

 Temperatura de bulbo seco na superfície e dos níveis da atmosfera até 5000 m de 

altitude; 

 Cobertura de nuvem (total e opaca); 

 Altura da base das nuvens (ceiling height). 

O AERMET foi desenvolvido para ser processado em três estágios e para operar 

com vários tipos de dados, tanto de superfície quanto de radio sondagens. O primeiro 

estágio extrai os dados a partir de dois arquivos nos formatos adequados. Ainda no primeiro 

estágio, os dados são auditados, passando por um controle de qualidade para verificação de 

falhas nos arquivos ou nos valores dos dados. Após a extração destes dados, no segundo 

estágio, os dados de superfície e radio sondagens que estão contidos em dois arquivos 

separados são combinados e escritos em um único arquivo, com variação horária. Este é 

apenas um arquivo intermediário, que é lido no terceiro estágio do processamento do 

AERMET para gerar informações diversas, como parâmetros da camada limite atmosférica, 

para cálculo da dispersão de poluentes. Nesta etapa, geram-se dois arquivos finais, um 

contendo os dados de superfície (medidos e calculados) e outro contendo dados do perfil da 

atmosfera (a partir das informações das radio sondagens e cálculos realizados pelo 

AERMET). 

8.1.7.5.2.3. Processador dos Dados Topográficos – AERMAP 

O AERMAP é o módulo computacional que tem a função de receber os dados de 

topografia, localização das fontes de emissão e receptores e processá-los para serem 

usados nos arquivos de controle do AERMOD. 

A importância da utilização de dados de terreno através do AERMAP se dá no 

sentido de encontrar pontos influenciados pela dispersão dos poluentes devido à topografia 

da região estudada. 
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Devem ser preparados dois arquivos de entrada para que o AERMAP seja capaz de 

gerar os resultados necessários ao AERMOD. A seguir são descritos esses arquivos: 

Arquivo, denominado AERMAP.INP, contendo: 

 Nome do arquivo de modelo digital de terreno a ser utilizado; 

 Tipo de dado de modelo digital de terreno utilizado; 

 Domínio dentro do qual o modelo será implementado e que contém todas as 

fontes, receptores e locais próximos com elevação significante; 

 Algumas definições quanto ao datum utilizado e outras opções do programa e; 

 Definição das coordenadas das fontes de emissão (opcional) e dos receptores de 

interesse. 

Arquivo contendo os dados do modelo digital do terreno: 

 Esse arquivo deverá conter os dados de elevação para o domínio. 

8.1.7.5.3.  Caracterização das Fontes e Estimativa das Emissões 

As fontes de emissão do empreendimento em estudo podem ser classificadas em 

dois tipos, quanto à sua localização: fontes da área de mineração e fontes da área industrial. 

Estes tipos de fontes diferem com relação ao tipo e quantidade de emissão gerada, ao 

alcance de seus impactos e ao tipo de sistemas de controle implantados. Abaixo, cada 

tipologia de fonte é tratada mais detalhadamente. 

A mineração do complexo será praticada na modalidade a céu aberto, sendo o 

calcário o principal minério de interesse. Considera-se a área de mineração como 

abrangendo toda a frente da lavra, além das vias não pavimentadas a ela relacionadas. 

As atividades executadas na área de mineração são fontes de emissões 

atmosféricas, notadamente de particulados. Estas emissões são fugitivas, ou seja, não 

conduzidas por dispositivos na fonte. Estas fontes incluem equipamentos (escavadeiras, 

perfuratrizes, tratores, etc.); operações como carga/descarga de caminhões, perfurações e 

detonações; ressuspensão de particulados das vias não pavimentadas devido ao tráfego 

pesado; emissões veiculares dos caminhões, dentre outras. 

A abrangência do impacto das emissões da área de mineração tende a ser mais 

restrita e local do que a da área industrial. Isto se deve ao fato de que as atividades 

emissoras de poluentes da área de mineração são realizadas bem próximas ao nível do 

solo, onde a velocidade do vento é mais baixa, limitando o transporte dos particulados. 

Uma considerável parcela dos particulados gerados se sedimenta na própria área da 

mina, deixando a atmosfera em um espaço de tempo relativamente curto. Outra parcela 

deposita-se sobre a vegetação do entorno da lavra, impactando a flora e fauna localmente.  
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A modelagem de dispersão tem como objetivo estudar o impacto regional das 

emissões do empreendimento na qualidade do ar de seu entorno. Por esta razão, a grade 

de receptores tem um espaçamento de 250 m no polígono de 8 x 8 km nas proximidades da 

área industrial, e de 500 m no restante do domínio de estudo, de 16 x 16 km. Assim sendo, 

o efeito das áreas de mineração sobre a qualidade do ar não é relevante na escala espacial 

deste estudo, por ser de escala igual ou menor que a grade de receptores da simulação. Por 

esta razão, as emissões da área de mineração não são quantificadas, nem incluídas na 

simulação de dispersão atmosférica. 

Por outro lado, a área industrial contempla diversas fontes de emissão muito 

significativas. Em geral, estas fontes são conduzidas por dispositivos como chaminés e 

dutos, sendo lançadas a uma altura considerável na atmosfera. Assim, seu alcance é 

potencializado, e seus impactos tem maior alcance espacial. 

A cimenteira está projetada para um Forno de Clinquer com capacidade de 4.000 t/d 

e operará 24 h dos 365 dias do ano, totalizando 8760 h anualmente. Eventuais paradas de 

manutenção são desconsideradas neste estudo de emissões.  

A principal parcela de emissão atmosférica na fabricação de cimento é proveniente 

do Forno de Clinquer, onde são gerados os poluentes material particulado total (MPT), 

gases de combustão como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos 

de enxofre (SOX) e hidrocarbonetos totais (THC). Os gases liberados pelo forno passam 

ainda pelo Moinho de Cru antes de serem conduzidos ao filtro manga para o controle da 

emissão de MPT. Depois são lançados pela chaminé de 100 m de altura (segundo dados do 

empreendedor). Os gases do resfriador também utilizam o mesmo sistema de filtragem. 

As demais etapas da fabricação de cimento com emissões atmosféricas consistem 

no manuseio de material fragmentado, tais como transporte e moagem, que geram 

emissões de MPT, todas controladas por filtro de mangas de alta eficiência de controle. 

Para fins de avaliação de impactos sobre a qualidade do ar considera-se neste 

estudo o impacto das substâncias mais representativas e que possuem limites de emissão 

regulamentados pelo CONAMA 382/06 e pelo Estado do Paraná 016/14: MPT, NOX e SOX. 

A Tabela 33 e a Tabela 34 apresentam as características e emissões das principais 

fontes de poluentes da cimenteira. Destaca-se que os dados são baseados no projeto 

preliminar do empreendimento e poderá sofrer alterações, desde que respeitando as 

condições mínimas estabelecidas, a favor da dispersão. Qualquer alteração do projeto que 

possa prejudicar a qualidade do ar deverá ser testada em novas simulações, a fim de 

garantir o atendimento dos padrões de qualidade do ar. 
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Tabela 33: Características das fontes de emissões mais importantes da cimenteira. 
Fonte X (m) Y (m) Altura da Chaminé (m) Diâmetro (m) 

Britador 626458,57 7222858,00    >10 ~0,8 

Forno de Clinquer 626645,19 7222274,30 >100 ~4,0 

Moinho de Cru 
Emissão junto com a do Forno 

Resfriador de Clinquer 

Moinho de Cimento 626510,91 7222121,14 >10 ~1,0 

 
 

Tabela 34: Dados das emissões das fontes mais importantes da cimenteira. 
Fonte Taxa de Emissão (Kg/h) 

Britador MPT: 0,33 

Moinho de Cru MPT: 1,57 

Forno de Clinquer 
MPT: 16,67 
NOx: 350,0 
SOx: 90,0 

Resfriador de Clinquer MPT: 11,33 

Moinho de Cimento MPT: 0,88 

8.1.7.5.4. Condições Meteorológicas de Dispersão 

Para avaliação da dispersão dos poluentes e a variabilidade dos impactos em função 

das condições atmosféricas, os processos meteorológicos de escalas regional e local são 

fundamentais para o processo de dispersão de poluentes. O comportamento de plumas de 

poluição está diretamente associado com a ação dos ventos, condições de estabilidade 

atmosférica, da altura da camada limite atmosférica (camada de mistura) e turbulência 

mecânica e térmica.  

Em função da necessidade de dados detalhados em escala horária de superfície e 

de altitude (perfil atmosférico) e de grandes distâncias das estações oficiais que 

disponibilizam dados horários (INMET e CPTEC), o presente estudo contou com o uso de 

dados sintéticos do modelo MM5, validados para a área de domínio do estudo. 

O MM5 é um modelo de simulação numérica da atmosfera desenvolvido pela 

Pennsylvania State University em conjunto com o NCAR. Seus resultados podem ser 

utilizados na ausência de estações de monitoramento no local específico, uma vez que o 

modelo utiliza dados das estações do entorno como forçantes para as condições 

meteorológicas calculadas.  

Os dados foram gerados para a região de Ponta Grossa. Destaca-se que para os 

cálculos de altura de chaminé utilizaram-se as Normais Climatológicas do INMET, para a 

estação Ponta Grossa. Os dados horários utilizados na modelagem compreendem todo o 

ano de 2013, que representa uma condição climática normal, sem efeitos de anomalias. 

Foram utilizados tanto os dados superficiais quanto os de perfil atmosférico, para 

uma grade numérica gerada para as proximidades da área do empreendimento, nas 
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coordenadas mencionadas. As discussões das condições de dispersão abaixo são 

embasadas nesse conjunto de dados. 

A turbulência mecânica é originada pela radiação solar, que fornece energia à 

atmosfera a partir da troca de calor sensível com a superfície. O aquecimento do solo gera 

um fluxo de calor sensível (H), que representa a parcela de energia que a terra está 

trocando com a atmosfera. Além da sazonalidade ao longo do ano, o balanço de radiação 

mostra um ciclo diário típico. No período diurno a superfície se aquece e fornece calor 

sensível para a atmosfera (valores positivos de H). No período noturno há resfriamento 

radiativo da superfície (perda de calor por radiação de ondas longas) e a ausência de 

radiação solar faz com que a superfície se resfrie e, quando a sua temperatura for menor do 

que a temperatura do ar em contato com ela, ela recebe fluxo de calor sensível (valores 

negativos de H).  

O comportamento de plumas de poluentes é afetado por este parâmetro, pois o 

aquecimento ou resfriamento do ar gera movimentos verticais que atuam no transporte e na 

mistura de poluentes. Geralmente, no período noturno a estabilidade atmosférica causada 

pelo resfriamento do ar inferior cessa movimentos ascendentes e tende a aumentar as 

concentrações ambientais de poluentes. A Figura 23 mostra o ciclo médio diário de fluxo de 

calor sensível. 

 

Figura 23: Variação horária do fluxo de calor sensível superficial processado com o modelo AERMET 
para Ponta Grossa. 

 

Outra forma de produção de turbulência se dá através de forças causadas pelo efeito 

de cisalhamento do vento, causada pelo atrito do ar com a superfície. Esta forma de 

turbulência ocorre tanto no período noturno quanto no diurno e auxilia a dispersão de 

poluentes para casos de estabilidade atmosférica (Stull, 1988). 
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O efeito mais direto que o vento tem sobre a dispersão de poluentes é através da 

sua direção e velocidade. A velocidade do vento é responsável pela advecção da pluma e 

quanto maior for a sua intensidade, menores as concentrações esperadas no entorno de 

fontes de poluição.  

Por outro lado, períodos de calmarias prejudicam o transporte horizontal de 

poluentes e fazem aumentar as concentrações de poluentes. A Figura 24 mostra que para a 

região de estudo a velocidade média mensal dos ventos é entre 2,5 e 4,5 m/s para a altura 

de 13 metros. O mês de novembro apresenta os ventos de maior intensidade e no mês de 

junho são observados os ventos mais fracos. 

 

Figura 24: Variação mensal da velocidade média do vento (a 13 m de altura) processada com o 
modelo AERMET para Ponta Grossa. 

 

Pela Figura 25 observa-se que a variação horária do vento é relativamente pequena 

em torno de 3,5 m/s. Pode-se ver que a partir das 22 h, ao longo da madrugada, há queda 

na intensidade do vento, até às 7 horas quando é observado aumento da velocidade do 

vento nas primeiras horas do nascer do sol.  

A partir das 9 h há um leve declínio na intensidade até às 18 horas e aumento até às 

22h.  
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Figura 25: Variação horária da velocidade média do vento (a 13 m de altura) processada com o 
modelo AERMET para Ponta Grossa. 

 

A ação conjunta da geração de turbulência térmica e mecânica afeta o parâmetro 

conhecido como altura de mistura. Sua variação média ao longo do dia é mostrada na 

Figura 26.  

No início da manhã a altura da camada de mistura é relativamente baixa devido à 

ausência de radiação solar, o menor valor de máxima altura de mistura registrada no 

período da manhã é de aproximadamente 220 metros.  

No decorrer do dia, a incidência de radiação e o fluxo de calor sensível positivo 

forçam o crescimento da camada de mistura, que atinge a sua máxima altura ao longo da 

tarde (às 17 horas), com cerca de 1330 metros, em média.  

No período noturno a camada de mistura é dada pela turbulência mecânica, ou seja, 

pelo atrito do vento. A altura da camada limite começa a diminuir gradativamente a partir das 

17 horas. 

 

Figura 26: Variação horária da altura da camada de mistura processada com o modelo AERMET para 
Ponta Grossa. 
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A direção para onde a poluição é transportada depende principalmente da direção do 

vento. A Figura 27 mostra que a direção predominante do vento na região é de Leste-

Nordeste (ENE), com cerca de 21% das ocorrências, o que significa que as áreas mais 

impactadas, em geral, estão a Oeste-Sudoeste (WSW) das fontes emissoras.  

Os demais registros de direção do vento estão distribuídos para os outros setores, 

com destaque às direções Noroeste (NW) e Leste (E).  

Somando-se os valores nos 4 principais quadrantes, a distribuição média é de 47,4% 

da direção Leste (E), 21,3 da direção Oeste (W), 18,0% da direção Norte (N) e 8,3% da 

direção Sul (S). 

Da Figura 28, observa-se que 5% dos registros de vento representam calmarias 

(intensidades menores do que 0,5 m/s) e que os ventos mais frequentes (mais de 38%) têm 

intensidade acima de 4,0 m/s, o que representa boa condição de dispersão. 

O estudo da direção do vento determina as principais áreas para as quais os 

poluentes atmosféricos irão se dispersar, mas devem ser avaliados em conjunto com 

demais fatores, incluindo os aspectos topográficos da região, conforme também é discutido 

neste estudo. 

 
Figura 27: Rosa dos ventos gerada para a série de dados horários para Ponta Grossa. 
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Figura 28: Histograma de frequências das velocidades dos ventos para Ponta Grossa. 

 

A Figura 29 apresenta a variação da temperatura ao longo dos meses. As 

temperaturas nos meses mais quentes, no verão, estão acima de 20°C, com a máxima 

média mensal igual a 21,9°C observada nos meses de fevereiro e dezembro. Altas 

temperaturas, principalmente nos meses de verão, favorecem a formação de atividade 

convectiva, o que deixa a atmosfera mais turbulenta e instável, favorável para a dispersão 

de poluentes atmosféricos. 

As menores temperaturas no período de inverno chegam ao menor valor em julho, 

que têm em média 13,1°C. No período de inverno há algumas ocorrências de frios intensos, 

com temperaturas muito reduzidas nessas situações, o que favorece a estabilidade 

atmosférica.  
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Figura 29: Variação mensal da temperatura do ar ao longo do ano processada com o modelo 
AERMET para Ponta Grossa. 

 

A umidade atmosférica é preponderante para a manutenção do meio ambiente. Ela é 

responsável crucial para o conforto térmico do meio e sua regulação. A umidade também 

contribui para diminuir a amplitude térmica entre o dia e a noite.  

A precipitação se dá após a condensação e precipitação da umidade existente no ar 

e é um mecanismo importante para a regulagem do impacto causado pelas emissões 

atmosféricas, visto que funciona como um agente purificador por remover partículas em 

suspensão do ar.  

A Figura 30 apresenta a variação da intensidade média da precipitação, 

demonstrando o comportamento típico climatológico da região, com maior intensidade de 

chuva nos meses de verão, especialmente em fevereiro, e menores índices pluviométricos 

no inverno, em julho e agosto. 

 

 
Figura 30: Precipitação acumulada mensal ao longo do ano processada com o mdelo AERMET para 
Ponta Grossa. 
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Como se observa na Figura 31, a umidade relativa apresenta valores elevados 

durante todo o ano e com baixa amplitude ao longo do ano. O maior valor ocorre em julho, e 

tem valor de aproximadamente 85%. Em dezembro é registrada a menor média de umidade 

relativa, de pouco menos que 75%, segundo a série de dados utilizados. 

Observa-se que a umidade relativa não tem relação direta com a precipitação, pois 

nos meses mais frios o ar é mais úmido, mas há menor ocorrência de chuvas intensas, e 

vice-versa. 

 
Figura 31: Variação mensal da umidade relativa do ar ao longo do ano processada com o modelo 
AERMET para Ponta Grossa. 

 

As condições meteorológicas que foram mostradas neste estudo são importantes 

para a compreensão dos efeitos locais e a influência desses fenômenos nos impactos 

ambientais do empreendimento, principalmente no meio atmosférico. Os resultados das 

simulações serão remetidos a estas condições apresentadas, quando necessário. 

A interação superfície-atmosfera, principalmente quanto ao balanço de energia e 

atrito, depende das características da cobertura superficial. A parametrização da superfície é 

feita com base nas características de ocupação do entorno.   

A partir das características do uso do solo predominante e com base na literatura 

(Stull, 1988; EPA, 2008-a; EPA, 2008-b), foram definidos os seguintes parâmetros médios: 

 Razão de Bowen – importante na definição de outros parâmetros da camada 

limite atmosférica, sendo que relaciona o fluxo de calor sensível da superfície (que 

é um forçante para aquecimento do ar e geração de convecção) com o fluxo de 

calor latente (evaporação); 

 Rugosidade da Superfície – a rugosidade superficial representa o atrito da 

superfície em função das suas características. Tem fundamental importância na 

geração de turbulência por ação de vento; 
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 Albedo da Superfície – representa a radiação solar refletida pela superfície. Este 

parâmetro depende da ocupação do solo e em alguns casos da estação do ano, 

uma vez que a vegetação pode ser bastante diferente entre o ciclo anual.  

A Tabela 35 ilustra os valores considerados em função dos setores de vento e da 

ocupação predominantemente de áreas de cultivo no entorno do local de estudo. 

Tabela 35: Parametrização da superfície para modelagem. 

Setores de vento Albedo Razão de Bowen Rugosidade da Superfície (m) 

0° a 360° 0,28 0,75 0,0725 

8.1.7.5.4.1. Aspectos Topográficos da Região 

A Figura 32 mostra a área de 16 km x 16 km, que possui topografia ondulada, 

variando entre cotas de aproximadamente 540 m a 1130 m. A chaminé do forno de clinquer 

da cimenteira estará na cota de aproximadamente 820 m.   

Para um raio de 30 vezes a altura da chaminé a cota do terreno fica sempre abaixo 

de 870 m. Ou seja, o topo da chaminé, que estará em cota superior a 920 m ficará acima de 

qualquer ponto do terreno no raio de 3 km, o que é favorável para a dispersão dos 

poluentes.  

 

Figura 32: Topografia da região de estudo. 
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Concentrações de Fundo (Background) 

Os estudos do EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná contou com uma campanha 

de monitoramento de qualidade do ar para diagnóstico das áreas de influência do 

empreendimento. 

Esses valores, ainda que resultantes de uma única campanha de medição de 7 dias 

podem ser utilizados para definição das concentrações existentes no local, antes da 

implantação da fábrica, ou seja, o cenário atual. 

A Tabela 36 mostra o resumo dos resultados obtidos durante uma semana de 

medições diárias. Para fins de avaliação das médias de longo prazo (anual, por exemplo), 

toma-se a média geral da campanha e para a análise de curto prazo, a maior medição do 

período, que estão em destaque na tabela. 

Tabela 36: Concentrações existentes (background) na área de influência do empreendimento. 
Dia de medição PTS (µg/m³) SOX (µg/m³) NOX (µg/m³) 

1 35,48 6,85 < 9,0 

2 21,26 2,69 < 9,0 

3 28,63 1,81 < 9,0 

4 32,80 3,61 < 9,0 

5 22,59 0,70 < 9,0 

6 12,50 30,88 < 9,0 

7 22,36 3,56 < 9,0 

Média 25,09 7,16 < 9,0 

 

8.1.7.6. RESULTADOS DA MODELAGEM 

A seguir, são apresentados os resultados para o impacto no entorno. São mostradas 

as máximas concentrações esperadas pelo empreendimento da Mineração Delta do Paraná 

em forma de tabelas e de isopletas de concentrações.  

Apresentam-se os resultados para PTS, SOx e NOx, que são os principais poluentes 

e que possuem padrões de qualidade do ar para confrontação dos resultados. Ainda que 

CO seja uma substância característica principalmente lançada no forno de clinquer, as taxas 

de emissões e concentrações resultantes são insignificantes em relação aos padrões de 

qualidade do ar. 

Conforme discutido anteriormente, as emissões foram estimadas com base em 

fatores de emissão típicos para fábricas de cimento, com uso de tecnologias adequadas de 

controle de poluição, conforme metodologia reconhecida internacionalmente.  

O detalhamento do projeto poderá alterar alguns dos valores, desde que atendam os 

padrões de emissão estabelecidos e os padrões de qualidade do ar no entorno. Destaca-se 
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ainda, que, haverá outras fontes de material particulado não considerado neste estudo, 

algumas delas conduzidas e outras fugitivas, como, por exemplo, as atividades de 

mineração, as quais devem da mesma forma, ser devidamente projetadas e operadas 

visando à mínima emissão de poluentes e o atendimento aos padrões aplicáveis. 

8.1.7.6.1. Partículas Totais em Suspensão 

Os resultados para as concentrações ambientais de PTS são apresentados em 

função de sua média anual e seus valores máximos diários para todo o período processado 

(um ano completo, com dados horários). 

A Tabela 37 mostra as concentrações anuais de PTS geradas pelo empreendimento 

e o respectivo padrão de qualidade do ar. A Tabela 38 apresenta as máximas médias 

diárias. Indicam-se nas tabelas a coordenada UTM (em datum WGS 84, zona 22) dos 

pontos receptores, que são originados de uma grade com espaçamento de 250 x 250 m na 

região de 8 km x 8 km e 500 x 500 m em uma área de 15 km x 15 km. 

Tabela 37: Maiores concentrações anuais de PTS. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

3,77 626250 7222000 

80 

2,14 626000 7222000 

1,70 626250 7222750 

1,42 626250 7222250 

1,30 626000 7221750 

1,19 625750 7221750 

1,16 626000 7222250 

1,14 625750 7222000 

1,12 625500 7221750 

1,04 626750 7221750 

 
 

Tabela 38: Maiores concentrações médias diárias de PTS. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

21,57 626250 7222000 

240 

17,51 626250 7222000 

17,37 626250 7222000 

16,16 626250 7222000 

15,91 626250 7222000 

15,67 626250 7222000 

14,56 626250 7222750 

14,32 626250 7222000 

13,32 626250 7222000 

13,12 626250 7222000 
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O impacto das fontes de material particulado da cimenteira será de apenas 3,77 

μg/m³ para a máxima média anual, que, em relação ao padrão de qualidade do ar 

representa, no máximo, concentrações de apenas 4,7% do padrão anual (80 μg/m³).  

Para as médias diárias, o impacto máximo é de 21,57 μg/m³, que representa 

aproximadamente 9,0% do padrão diário (que é de 240 μg/m³) para as partículas totais em 

suspensão.  

Portanto, pelos resultados obtidos, deverá haver manutenção da qualidade do ar 

dentro dos níveis estabelecidos mesmo para as condições adversas de dispersão. Como 

para esta substância há um valor médio medido na região de estudo igual a 25,09 μg/m³, 

conforme mostrado no diagnóstico da qualidade do ar, observa-se que, mesmo somando as 

máximas concentrações a esse background, a qualidade do ar ainda estará atendendo os 

padrões de qualidade.  

A Figura 33 ilustra os resultados de PTS para os valores máximos anuais. Verifica-se 

que área de maior concentração está localizada geograficamente a sudoeste, oeste e 

sudeste da cimenteira. Esse resultado se dá em função da ação do vento, que sopra 

predominantemente para essas direções.  

Observa-se ainda que a alteração das médias anuais é ainda menor com o 

distanciamento das fontes da cimenteira. 
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Figura 33: Isopletas de máximas concentrações anuais de PTS. 

 

O mapa de isopletas de concentrações médias de 24 h, apresentadas na Figura 34, 

mostra uma envoltória para os máximos valores simulados ao longo de um ano inteiro de 

condições meteorológicas horárias.  

Para as máximas concentrações diárias as áreas atingidas estão mais próximas à 

chaminé da fábrica. Em distâncias superiores a 2 km as concentrações são 

predominantemente inferiores a 2 μg/m³.  

Tanto nas médias anuais quanto nas diárias, os maiores impactos podem ser 

considerados baixos e restringem-se ao entorno direto do terreno da própria cimenteira, 

conforme se pode observar nas figuras.  

Destaca-se que não foram consideradas as emissões fugitivas da atividade de 

mineração, do transporte de minério (por caminhões e por correia transportadora) e nem de 

outras eventualmente existentes na fabricação e manuseio do cimento produzido. Estas 

emissões deverão ser minimizadas durante a exploração das minas e a operação do 

empreendimento industrial. 
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Figura 34: Isopletas de máximas concentrações de 24 horas de PTS. 

 

8.1.7.6.2. Óxidos de Enxofre 

Da mesma forma que para PTS, para SOx os resultados são apresentados com base 

na média anual e nas máximas médias diárias. 

A Tabela 39 mostra as concentrações anuais de SOx e a Tabela 40 as máximas 

médias diárias. A maior concentração anual é de apenas 0,75 μg/m³. Comparando-se os 

resultados com o padrão primário de qualidade do ar, de 80 μg/m³, percebe-se que os 

impactos são insignificantes, menores que 1% do padrão de qualidade do ar.  

Para as médias diárias, a maior concentração é de 4,72 μg/m³ e o padrão de 

qualidade é 365 μg/m³. Isso significa que, mesmo considerando as maiores concentrações 

ao longo de diferentes condições meteorológicas de dispersão, os maiores impactos são de 

baixa magnitude para esta substância. 
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Tabela 39: Maiores concentrações anuais de SOx. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

0,75 625750 7222000 

80 

0,73 626000 7222000 

0,70 625500 7221750 

0,68 625500 7222000 

0,66 625750 7221750 

0,66 625250 7222000 

0,64 625250 7221750 

0,62 625000 7222000 

0,58 625000 7221750 

0,58 627500 7221500 

 

Tabela 40: Maiores concentrações médias diárias de SOx. 

Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

4,72 625750 7221750 

365 

4,43 625750 7221750 

4,35 626000 7221750 

4,34 626000 7222000 

4,15 625750 7221750 

4,13 625500 7221750 

4,10 625750 7221500 

4,10 625500 7221750 

4,09 625750 7222000 

3,99 626000 7222000 

 

A Figura 35 ilustra os resultados de SOx para os valores máximos anuais. Verifica-se 

que a soma entre a máxima anual e a concentração de background, que é de 7,16 μg/m³ na 

área de influência, se mantém muito abaixo do padrão de qualidade do ar. Considerando as 

emissões esperadas para o empreendimento, não há alteração significativa da futura 

qualidade do ar da região em função das emissões da cimenteira.  
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Figura 35: Isopletas de máximas concentrações anuais de SOx. 

 

As concentrações médias diárias estão apresentadas na Figura 36. Neste caso, 

observam-se as maiores concentrações dentro do raio de 2 km. Fora da área de 8 km x 8 

km os impactos são ainda menores, geralmente abaixo de 2 μg/m³. 
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Figura 36: Isopletas de máximas concentrações de 24 horas de SOx. 

 

8.1.7.6.3. Óxidos de Nitrogênio 

A Tabela 41 apresenta as máximas concentrações anuais para NOX e a Tabela 42 

mostra as máximas médias horárias. A concentração máxima gerada pela cimenteira 

contribuirá no máximo em 2,90 μg/m³ na média anual. Portanto, a concentração anual 

atingirá apenas 2,9% do padrão de qualidade do ar, que é de 100 μg/m³.  

Para as médias máximas horárias, o impacto máximo incremental da cimenteira será 

de 179,92 μg/m³, que representa 33,2% do padrão horário de qualidade do ar.  

Este é o maior impacto relativo na qualidade do ar para as substâncias avaliadas. 

Isso se deve ao fato de que, diferentemente da análise de PTS e SOX, o NOX é avaliado 

com suas máximas concentrações horárias, de acordo com seu padrão de qualidade do ar. 
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Tabela 41: Maiores concentrações anuais de NOX. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

2,90 625750 7222000 

100 

2,84 626000 7222000 

2,71 625500 7221750 

2,66 625500 7222000 

2,58 625750 7221750 

2,55 625250 7222000 

2,49 625250 7221750 

2,39 625000 7222000 

2,26 625000 7221750 

2,24 627500 7221500 

 

Tabela 42: Maiores concentrações médias horárias de NOX. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

106,40 620750 7214750 

320 

104,37 620250 7213750 

101,21 625500 7221750 

100,53 625250 7221750 

98,64 620250 7213750 

97,21 620750 7214750 

96,91 620750 7214750 

95,83 625000 7221750 

93,77 620250 7213750 

93,68 624750 7221750 

 

A Figura 37 apresenta os resultados das máximas concentrações anuais.  As regiões 

com as maiores concentrações situam-se nos mesmos locais já observados para as 

máximas anuais de PTS e SOX. Mesmo nas áreas dos picos de concentração a qualidade 

do ar é mantida.  
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Figura 37: Isopletas de máximas concentrações anuais de NOX. 

 

A Figura 38 apresenta a envoltória para máximas concentrações horárias. Pelo fato 

do padrão de curto prazo para o NOX ser horário (e não diário), verifica-se, neste caso, os 

impactos significativos atingem uma área um pouco maior no entorno do empreendimento, 

em função de fatores meteorológicos, cuja variação predomina na escala horária (variação 

da altura de mistura e estabilidade atmosférica, por exemplo) e, principalmente, pelo efeito 

da topografia.  
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Figura 38: Isopletas de máximas concentrações horárias de NOX. 

 

8.1.7.6.4. Monóxido de Carbono 

Para o poluente CO, os resultados são apresentados com base nas concentrações 

médias de curto prazo: 8 horas e 1 hora, conforme os padrões de qualidade do ar da 

Resolução CONAMA 003/90. 

A Tabela 43 mostra as maiores concentrações médias de 8 horas de CO e a Tabela 

44 as máximas médias horárias. A maior concentração de 8 horas é de apenas 37,50 μg/m³. 

Comparando-se os resultados com o padrão primário de qualidade do ar, de 10.000 μg/m³, 

percebe-se que os impactos são insignificantes, menores que 0,4% do padrão de qualidade 

do ar. 

Para as médias horárias, a maior concentração é de 91,2 μg/m³ e o padrão de 

qualidade é 40.000 μg/m³. Isso significa que, mesmo considerando as maiores 

concentrações ao longo de diferentes condições meteorológicas de dispersão, os maiores 

impactos são de baixa magnitude para esta substância. 
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Tabela 43: Maiores concentrações de 8 horas de CO. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

37,50 626000 7221750 

10.000 

35,62 626000 7222000 

35,24 625750 7221750 

35,07 625750 7221750 

34,51 625750 7221500 

33,75 626000 7221750 

33,54 626000 7222000 

33,37 625750 7221750 

32,48 626000 7222000 

32,46 626000 7221750 

 

Tabela 44: Maiores concentrações horárias de CO. 
Concentração (μg/m³) Coordenadas (m) Padrão (μg/m³) 

91,20 620750 7214750 

40.000 

89,46 620250 7213750 

86,75 625500 7221750 

86,17 625250 7221750 

84,55 620250 7213750 

83,32 620750 7214750 

83,07 620750 7214750 

82,14 625000 7221750 

80,37 620250 7213750 

80,30 624750 7221750 

 

A Figura 39 ilustra os resultados de CO para os maiores valores médios de 8 horas. 

Considerando as emissões esperadas para o empreendimento, não há alteração 

significativa da futura qualidade do ar da região em função das emissões da cimenteira. Em 

locais a distâncias maiores de 2 km do empreendimento, a concentração de CO fica abaixo 

dos 20 μg/m³. 
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Figura 39: Isopletas de máximas concentrações médias de 8 horas de CO. 

 

A envoltória para máximas concentrações horárias é apresentada na Figura 40. 

Assim como já mencionado na análise do NOX, pelo fato do padrão de curto prazo para o 

CO ser horário, verifica-se que a pluma de dispersão deste poluente abrange uma área um 

pouco maior no entorno do empreendimento, em função de fatores meteorológicos, cuja 

variação predomina na escala horária (variação da altura de mistura e estabilidade 

atmosférica, por exemplo) e, principalmente, pelo efeito da topografia acidentada. 
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Figura 40: Isopletas de máximas concentrações horárias de CO. 

 

8.1.7.6.5. Resumo 

A Tabela 46 mostra um resumo dos resultados. Em nenhum caso há violação dos 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 003/90, mesmo 

somando os maiores impactos da operação da Mineração Delta do Paraná com a 

concentração de fundo, que foi estabelecida a partir de uma semana de monitoramento da 

qualidade do ar, conforme mostrado no diagnóstico ambiental.  

A Tabela 45 traz a classificação do Índice de Qualidade do Ar (IQA), em que se 

deseja que, mesmo no pior caso, as concentrações de curto prazo atinjam os níveis de 

classe BOA ou REGULAR, pois significa que a qualidade do ar ainda encontra-se dentro do 

padrão estabelecido pelo CONAMA. 
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Tabela 45: Classificação de acordo com o Índice de Qualidade do Ar (IQA), segundo o IAP. 

Classificação IQA 
PTS – 24h 
(µg/m³) 

SOX – 24h 
(µg/m³) 

NOX – 24h 
(µg/m³) 

CO – 8h 
(ppm) 

BOA 1 – 50 0 – 80 0 – 80 0 – 100 0 – 4,5 

REGULAR > 50 – 100 > 80 – 240 > 80 – 365 > 100 – 320 > 4,5 – 9 

INADEQUADA > 100 – 200 > 240 – 375 > 365 – 800 > 320 – 1130 > 9 – 15 

MÁ > 200 – 300 > 375 – 625 > 800 – 1600 > 1130 – 2260 > 15 - 30 

PÉSSIMA > 300 – 400 > 625 – 875 > 1600 – 2100 > 2260 – 3000 > 30 – 40 

CRÍTICA > 400 > 875 > 2100 > 3000 > 40 

 

Tabela 46: Resumo das concentrações futuras no entorno da Mineração Delta do Paraná. 

Poluente 
(média) 

Maior Impacto 
incremental1 

(µg/m³) 

Concentração de 
Fundo 

(background)2 
(µg/m³) 

Concentrações 
Futuras3 (µg/m³) 

Padrão de 
Qualidade do Ar 

(µg/m³) 

Atende Padrão? - 
Concentração Futura Total 

em Relação à Saturação  
IQA 

PTS (anual) 3,77 25,09 28,86 80 
SIM - 36,1% 

- 

PTS (24h) 21,57 35,48 57,05 240 
SIM – 23,8% 

BOA 

SOX (anual) 0,75 7,16 7,91 80 
SIM - 9,9% 

- 

SOX (24h) 4,72 30,88 35,60 365 
SIM – 9,8% 

BOA 

NOX (anual) 2,90 <9,0 <11,90 100 
SIM - 11,9% 

- 

NOX (1h) 106,40 <9,0 <115,4 320 
SIM - 36,1% 

REGULAR 

CO (8h) 37,5 - ~37,5 10.000 
SIM - < 1 % 

BOA 

CO (1h) 91,2 - ~91,2 40.000 
SIM - < 1 % 

- 
Notas: 1 – Concentração máxima obtida na modelagem de dispersão das emissões do empreendimento. 2 – Resultados do monitoramento da 
qualidade do ar na área de influência. 3 – Soma da concentração de fundo com o impacto futuro do empreendimento. 

 

8.1.7.6.6. Conclusões da Análise de Impactos 

Este estudo utilizou a ferramenta de modelagem de dispersão de poluentes 

atmosféricos para prognóstico de impactos sobre a qualidade do ar provenientes das 

emissões de poluentes da Mineração Delta do Paraná. Todas as fontes são providas de 

filtros de alta eficiência de controle, o que garante tanto o atendimento das emissões 

atmosféricas quanto dos padrões de qualidade do ar.  

A partir do uso do modelo AERMOD, foram simuladas as concentrações futuras de 

PTS, SOX, NOX e CO, as quais continuarão atendendo os padrões da Resolução CONAMA 

003/90.  

O impacto mais significativo causado no entorno pela cimenteira limita-se em 

distâncias de até 3 km, sendo menor para as direções menos frequentes de dispersão da 

pluma.  
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A qualidade do ar manter-se-á classificada como BOA para as substâncias PTS, SOX 

e CO e REGULAR para NOX. Entretanto, em todos os casos, o padrão de qualidade do ar 

continua sendo atendido, mesmo considerando as concentrações pré-existentes na região.  

Durante a sua operação, o empreendimento deverá realizar monitoramento de todas 

as suas fontes de emissão e cumprir demais exigências da Resolução SEMA 016/14 e 

outras legislações aplicáveis. Além disso, deve haver permanente controle das suas fontes 

de emissão, conduzidas ou difusas, e do processo de queima, para que as suas emissões 

atmosféricas mantenham-se dentro dos padrões de emissão e de qualidade do ar ao longo 

dos anos de operação dessa unidade industrial. 

8.1.7.7. RUÍDOS 

8.1.7.7.1. Introdução 

Nesta etapa do EIA/RIMA da empresa Mineração Delta do Paraná, pretende-se 

avaliar a situação atual quanto aos níveis sonoros na área onde será instalado o 

empreendimento. Ao final, com base em estudo de modelagem de ruídos, são apontados os 

impactos e também programas e medidas mitigatórias. 

Durante a implantação a operação de uma lavra de calcário e indústria cimenteira, há 

diversas atividades causadoras de poluição sonora. O principal objetivo deste estudo é 

identificar as fontes de ruído presentes atualmente na área de influência do 

empreendimento, para futuras comparações com os níveis de ruído da construção e 

operação do empreendimento. 

Para este diagnóstico, foi realizada uma campanha de monitoramento de ruído na 

área de interesse, contemplando 13 pontos de monitoramento sonoro. Destes, oito se 

localizam na Área de Influência Direta (AID) e cinco na Área de Influência Indireta (AII), fora 

da AID. São apresentados os detalhes de cada monitoramento e seus resultados podem ser 

visualizados nas tabelas dos diagnósticos sonoros. 

Neste estudo, a legislação nacional e municipal relevante referente ao ruído também 

é abordada, e os resultados do monitoramento são comparados com os níveis de pressão 

sonora recomendados pelas normas vigentes, notadamente a NBR 10.151:2000, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

8.1.7.7.2. Legislação e Normas Brasileiras 

Para realizar a avaliação das características sonoras da área do futuro 

empreendimento, este estudo se baseia em uma série de leis e normas que embasam a 

acústica ambiental mundial e regional. 
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A legislação sobre a acústica ambiental no Brasil está regulada nas seguintes 

resoluções e normas: 

 Resolução CONAMA 01/1990 que indica quais normas devem ser seguidas para 

a avaliação da acústica ambiental, arquitetônica e de veículos automotores; 

 NBR 10.151/2000 que estabelece diretrizes para a avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade. 

Na esfera municipal, a regulação sobre ruídos sonoros apoia-se no zoneamento 

urbano e rural e em leis de uso e ocupação do solo, além da legislação específica sobre o 

sossego público. 

No município de Ponta Grossa, a legislação aplicável é a que segue: 

 Lei Municipal nº 8663, de 09/10/2006, que atualiza a Lei do Plano Diretor do 

município de Ponta Grossa. Esta Lei aprovou o Plano Diretor participativo, que 

contempla o mapa do zoneamento rural do município. Segundo este mapa, o 

empreendimento se encontra na ZUA1 – Zona de Uso Agrossilvipastoril, 

configurando-se, portanto, zona rural; 

 Lei Municipal Ordinária nº 4.712/1992, que institui o Código de Posturas do 

município de Ponta Grossa. O parágrafo 2º do artigo 34 desta lei, cuja redação foi 

alterada pela Lei nº 10481/2011 estabelece que os níveis sonoros permitidos 

sejam os estabelecidos pelas NBRs 10.151 e 10.152 da ABNT. 

 No município de Campo Largo, a legislação aplicável é a listada abaixo: 

 Lei Municipal 1.963/2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do 

solo no município de Campo Largo. O parágrafo 2º do Artigo 5º define a Zona 

Rural como as áreas não inseridas nos perímetros urbanos. Segundo esta 

definição, portanto, o empreendimento encontra-se na Zona Rural do município. 

 Lei Municipal 2.406/2012, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem 

estar e do sossego público. Esta lei estabelece níveis máximos de pressão sonora 

para cada zona de uso da área urbana. O limite para Zona Rural é de 55 dB(A) no 

período diurno, 50 dB(A) vespertino e 45 dB(A) no período noturno. 

O nível de critério de avaliação (NCA) da NBR10.151/2000 para áreas de sítios e 

fazendas, mostrado na Tabela 47, é mais restritivo do que o limite estabelecido na Lei 

Municipal de Campo Largo 2.406/2012 para zonal rural. Portanto, neste estudo o resultado 

dos diagnósticos será comparado com o NCA da NBR 10.151/2000, norma que será 

detalhada no tópico a seguir. 
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8.1.7.7.2.1. NBR 10151/2000 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou a Norma Brasileira – NBR 

10.151/00 “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade” 

(ABNT, 2000) que procura atingir os seguintes objetivos: 

 Fixar as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 

comunidades, independentemente da existência de reclamações; 

 Especificar um método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos 

níveis medidos se o ruído apresentar características especiais e uma comparação 

dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta vários fatores. 

A norma aborda algumas definições (nível de pressão sonora equivalente, ruído com 

caráter impulsivo, ruído com componentes tonais, nível de ruído ambiental), equipamentos 

de medição (classificação do equipamento e calibração) e os procedimentos de medição. 

O método de avaliação do ruído é baseado em uma comparação entre o nível de 

pressão sonora corrigida (Lc) e o Nível de Critério de Avaliação (NCA). O nível corrigido Lc é 

determinado pelo nível de pressão sonora equivalente (LAeq) para ruídos sem caráter 

impulsivo ou tonal. Para casos em que o ruído possua outras características, a norma indica 

alguns procedimentos específicos. O Leq expresso na banda A (LAeq) é calculado através 

da seguinte equação: 

𝐿𝑒𝑞 =  10 log {(
1

𝑡
) [∫ (

𝑝(𝑡)

𝑝0
)

2

𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

]} 

 

onde, 

 𝐿𝑒𝑞: nível de pressão sonora equivalente [dB] 

 𝑡 = (𝑡2𝑡2 − 𝑡1): tempo total de duração [s] 

 𝑝(𝑡): pressão sonora instantânea [N/m2] 

 𝑝0: pressão sonora de referência, igual a 2 x 10-5 N/m2 

 

Os valores adotados pela NBR 10.151 para o nível de critério de avaliação (NCA) 

são indicados na Tabela 47. Devido à sua localização na zona rural dos municípios de Ponta 

Grossa e Campo Largo, verifica-se que o NCA para a Mineração Delta do Paraná é de 40 

dB(A) no período diurno, e de 35 dB(A) no noturno. 
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Tabela 47: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A), conforme a NBR 
10151/2000. 

Tipos de área Diurno dB(A) Noturno dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT – NBR 10.151 (2000). 

 

8.1.7.7.3. Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência - Monitoramento dos 

Níveis Sonoros 

Este diagnóstico contempla uma avaliação do estado atual dos níveis de ruído da 

região do entorno do empreendimento com potencial de sofrer impactos devidos à 

implantação e à operação de lavra de calcário e de uma unidade industrial de produção de 

cimento. As medições sonoras aconteceram no dia 01 de setembro de 2014. Para essa 

caracterização ambiental foi efetuada uma campanha de medição dos níveis de ruído no 

período diurno, contanto com 13 pontos de monitoramento no total. 

8.1.7.7.3.1. Monitoramento Sonoro na AID 

O monitoramento sonoro contemplou sete pontos localizados no interior da Área de 

Influência Direta (AID). A localização destes pontos foi escolhida de forma que três pontos 

ficam próximos às opções de futuro acesso à fábrica (P02-Ruído, P03-Ruído e P04-Ruído), 

dois pontos ficam próximos das futuras instalações da Unidade Industrial de Produção de 

Cimento (P05-Ruído e P06-Ruído), um ponto fica próximo ao futuro britador e correias 

transportadoras (P07-Ruído), dois pontos ficam a oeste da futura cava sul (P04-Ruído e 

P08-Ruído) e um ponto se localiza próximo ao limite entre a cava sul e a cava norte (P09-

Ruído). Todos estes pontos estão localizados no município de Ponta Grossa. 

Ressalta-se que no interior da AID do empreendimento não há moradores. A AID é 

composta de extensas áreas de reflorestamento e algumas porções de vegetação nativa ou 

secundária. O P03-Ruído fica no acampamento da empresa Águia Florestal, em Ponta 

Grossa. 

8.1.7.7.3.2. Monitoramento Sonoro na AII 

Foram monitorados os níveis sonoros em cinco pontos fora da AID, ou seja, na Área 

de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Estes pontos foram escolhidos para 

representar locais onde há moradores ou onde há permanência de pessoas, por exemplo, 

locais de trabalho. Três destes pontos situam-se ao longo da rodovia PR-513; o P0-Ruído 
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fica em Campo Largo, o P11-Ruído fica em Ponta Grossa e o P01-Ruído fica na divisa entre 

os municípios. Os outros dois pontos (P10-Ruído e P12-Ruído) foram monitorados em 

Campo Largo, na porção norte da área de estudo, e só podem ser acessados por estradas 

locais a partir da Estrada do Cerne (PR-090). 

A seguir, a área de estudo, que inclui a AID e a AII, é apresentada em detalhe, bem 

como a localização dos pontos onde foi realizado o monitoramento sonoro. 

8.1.7.7.3.3. Área de Estudo e Pontos de Monitoramento 

Conforme mencionado anteriormente no capítulo Legislação e Normas Aplicáveis, o 

local onde o empreendimento será instalado encontra-se nas zonas rurais de Ponta Grossa 

e Campo Largo/PR.  

Foram analisados alguns parâmetros visando à escolha dos locais de monitoramento 

dos níveis atuais de ruído na área ao redor do empreendimento. Os pontos foram 

previamente escolhidos através de levantamento de dados secundários, como imagens de 

satélite e mapas das áreas de influência do empreendimento. 

Neste diagnóstico ambiental realizou-se um levantamento de informações sobre os 

níveis de ruído atuais, através de medições em um total de 13 pontos. Destes, 8 pontos 

estão localizados na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, e 5 situam-se fora 

da AID, portanto na Área de Influência Indireta (AII). 

As coordenadas dos pontos onde foi realizado o monitoramento de níveis sonoros 

encontram-se na Tabela 48. As coordenadas estão na projeção UTM, em Datum SIRGAS 

2000, na zona 22 Sul.  

Tabela 48: Coordenadas dos pontos de monitoramento sonoro da Mineração Delta do Paraná S.A 
(UTM Zona 22 Sul, Datum SIRGAS 2000). 

Ponto UTM E (m) UTM N (m) Elevação (m) Área de Influência Município 

P0-Ruído 628.058 7.220.901 701 AII Campo Largo 

P01-Ruído 627.756 7.220.243 716 AII Campo Largo/ Ponta Grossa 

P02-Ruído 626.093 7.220.440 725 AID Ponta Grossa 

P03-Ruído 624.259 7.220.529 750 AID Ponta Grossa 

P04-Ruído 624.565 7.221.819 851 AID Ponta Grossa 

P05-Ruído 626.747 7.222.047 825 AID Ponta Grossa 

P06-Ruído 626.921 7.222.423 800 AID Ponta Grossa 

P07-Ruído 626.979 7.222.936 718 AID Ponta Grossa 

P08-Ruído 625.210 7.223.150 835 AID Ponta Grossa 

P09-Ruído 626.543 7.224.552 772 AID Ponta Grossa 

P10-Ruído 628.642 7.225.679 672 AII Campo Largo 

P11-Ruído 623.468 7.219.584 830 AII Ponta Grossa 

P12-Ruído 630.546 7.226.319 731 AII Campo Largo 
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A localização dos pontos de monitoramento de ruído nas áreas de influência do 

empreendimento pode ser visualizada na Figura 41. Nesta figura são mostradas a área 

diretamente afetada (ADA) da mineração e da fábrica de cimento e a Área de Influência 

Direta (AID). Pontos localizados fora da AID encontram-se na Área de Influência Indireta 

(AII). 

Os pontos P0-Ruído, P01-Ruído, P02-Ruído e P11-Ruído se localizam na rodovia 

PR-513. Os pontos P04-Ruído a P09-Ruído situam-se no interior da Fazenda Águia 

Florestal, e foram acessados por vias rurais internas a partir da PR-513. Já os pontos P10-

Ruído e P12-Ruído, localizados mais próximo à lavra norte, em Campo Largo, foram 

acessados por estradas rurais a partir da PR-090 (Estrada do Cerne). 

Conforme pode ser visto na Figura 41, os pontos localizados no interior da AID do 

empreendimento são os pontos P02-Ruído a P09-Ruído. O P02-Ruído fica próximo na PR-

513, junto a uma das opções de estrada de acesso à futura fábrica de cimento. O ponto 

P03-Ruído fica na estrada da Águia Florestal, que também é uma opção de acesso. Os 

pontos P04-Ruído e P08-Ruído ficam a oeste da cava sul. 

Os pontos P05-Ruído e P06-Ruído situam-se nas proximidades das futuras 

instalações industriais. O ponto P07-Ruído se localiza próximo ao local onde será instalado 

o britador. O ponto P09-Ruído fica próximo ao Rio Conceição, que divide as lavras sul e 

norte e os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. O ponto P10-Ruído, apesar de estar 

fora da AID, também fica mais próximo da lavra norte. 

Conforme se observa na Figura 41, a área de estudo é predominantemente rural. 

Não há fontes sonoras industriais na região. Apenas nas proximidades do ponto P12-Ruído 

há uma pequena lavra de extração de calcário, cujas atividades são fonte de ruído; porém 

este local está fora da AID, e o ruído gerado em suas atividades não tem um alcance 

significativo. Apesar de não terem um fluxo veicular muito expressivo, as rodovias PR-513 e 

PR-090 podem ser consideradas as principais fontes sonoras na área de estudo. 
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Figura 41: Localização dos Pontos de Monitoramento Sonoro nas áreas de influência do 
empreendimento Mineração Delta do Paraná S.A. 
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A seguir, são descritos os instrumentos empregados na campanha de monitoramento 

de níveis sonoros. 

8.1.7.7.3.4. Equipamentos utilizados 

Para serem realizadas medições de qualidade são necessários instrumentos de 

medição confiáveis e calibrados. Dessa forma, para a atual campanha de monitoramento 

dos níveis de ruído, foi preparado o seguinte conjunto de equipamentos:  

 Medidor de Nível de Pressão Sonora (decibelímetro) com Filtro de Banda de 

Oitava e Terça de Oitava Solo Black Edition, da marca 01dB - Acoem (Figura 42-

a); 

 Calibrador CAL21 classe 1, da marca 01dB - Acoem, com dois níveis de 

calibração e precisão de +-0,1 dB para calibrar o decibelímetro antes e depois das 

medições (Figura 42-b); 

 GPS de navegação GPSMap 62S, marca GARMIN, para registro dos pontos de 

amostragem (Figura 42-c). 

 

Figura 42: Decibelímetro (a), Calibrador (b) e GPS de navegação (c). 

 

Antes do início da campanha de medições, o decibelímetro foi então calibrado, 

conforme mostrado na Foto 11. Para a calibração, foi usado o calibrador CAL21 (Número de 

Série 35293397), que opera na faixa de 94 dB 1000 Hz, e atende às especificações da IEC 

60942:1997. O procedimento de calibração do decibelímetro é feito através do acoplamento 

do calibrador num nível de ruído definido (94 dB) e posterior regulagem do decibelímetro 

para coincidência com o valor padronizado. 
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Foto 11: Calibração do medidor de nível de pressão sonora. 

 

Também foi realizada uma calibração do medidor de nível de pressão sonora 

(decibelímetro) na empresa Calilab – Laboratórios de Calibração e Ensaios da Total Safety, 

conforme a exigência da norma NBR 10.151/2000. O Certificado de Calibração do Medidor 

de Nível de Pressão Sonora (Número de Série RBC2-8681-666), apresentado no Anexo 

deste relatório, foi emitido em 08/10/2013 e está de acordo com a exigência de renovação a 

cada dois anos. 

O equipamento foi ajustado para calcular o LAeq em cada ponto de medição, a partir 

de dados contínuos ao longo de cinco minutos, no método de resposta rápido (Fast – 8 

hertz). Os registros a cada 1s (ao longo dos cinco minutos) foram simultaneamente 

armazenados na memória portátil em todas as medições. 

8.1.7.7.3.5. Procedimentos adotados 

Os monitoramentos sonoros ocorreram no dia 01 de setembro de 2014, no período 

diurno. Não foram realizadas medições no período noturno, pois conforme abordado 

anteriormente, a área de estudo é predominantemente rural e as rodovias PR-513 e PR-090 

são as principais fontes de ruído. Apesar de serem rodovias estaduais, estas vias são não 

pavimentadas e não tem um volume de tráfego expressivo. Pode-se afirmar que o tráfego no 

período noturno é ainda menor que no período diurno. Portanto, os monitoramentos foram 

realizados no período diurno a fim de captar os maiores níveis de ruído. 

O tempo de monitoramento sonoro escolhido para este estudo foi de cinco minutos. 

A adoção deste tempo de medição possibilitou a caracterização das principais fontes 

sonoras de cada ponto de monitoramento. O equipamento foi ajustado para calcular o LAeq 

em cada ponto de medição, a partir de dados contínuos ao longo de cinco minutos, no 

método de resposta rápido (Fast – 8 hertz). Os registros a cada 1s (ao longo dos cinco 
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minutos) foram então simultaneamente armazenados na memória portátil em todas as 

medições.  

Durante o monitoramento o decibelímetro estava a 1,5 metros de altura do solo (ISO 

1996-2) e pelo menos 2 metros de superfícies refletoras (conforme a NBR 10.151/2000). O 

microfone do decibelímetro estava protegido com um protetor de vento, já que se verificaram 

em vários pontos as influências de brisas leves a moderadas. 

As condições meteorológicas nos dias dos monitoramentos foram boas e não 

ocorreram eventos com variações bruscas. As pequenas variações meteorológicas foram 

anotadas durante o monitoramento.  

Foram anotadas também as coordenadas geográficas obtidas com GPS. As 

coordenadas obtidas estavam no sistema de projeção UTM no datum SAD69, e foram 

transformadas posteriormente para o datum SIRGAS 2000.  

Todas as fontes sonoras percebidas durante os monitoramentos sonoros foram 

anotadas, e quando possível, o instante em que tais fontes foram percebidas, bem como a 

sua duração, quando as mesmas se estendiam durante o monitoramento. Estas 

informações foram verificadas posteriormente e ajudaram a interpretar os gráficos que 

demonstram a evolução do monitoramento sonoro durante o período de cinco minutos em 

cada ponto. 

Os limites dos níveis sonoros ficaram estabelecidos da seguinte maneira: como os 

limites estipulados pela NBR 10.151/2000 são mais restritivos que os da Lei Municipal 

2.406/2012, deve-se seguir aquela norma para atender as exigências. Os resultados das 

medições nos pontos externos foram processados e então comparados com o nível de 

critério de avaliação da NBR 10.151. 

8.1.7.7.3.6. Resultados do Diagnóstico Sonoro 

Os resultados para cada ponto de monitoramento são apresentados na forma de 

quadros: Quadro 3 a Quadro 15. Estes contêm as principais informações sobre o 

monitoramento: nome do ponto; descrição do local; condições meteorológicas durante o 

monitoramento; horário e dia da medição; níveis sonoros equivalente (LAeq), máximo (LAmax) 

e mínimo (LAmin); gráfico da evolução do nível sonoro ao longo dos cinco minutos de 

monitoramento; principais fontes sonoras identificadas; contagem de veículos e fotos dos 

monitoramentos. 

O gráfico do nível sonoro ao longo do monitoramento também mostra o NCA (nível 

de critério de avaliação) da NBR 10.151/2000, igual a 40 dB(A). Neste gráfico, é possível 

avaliar se o LAeq resultante do monitoramento se encontra de acordo ou em desacordo com o 

NCA. 
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No interior da AID do empreendimento, não há moradores, por se tratar de uma 

fazenda de reflorestamento de pinus. Ainda assim, foram realizados monitoramentos em 

quatro pontos onde há permanência de pessoas, nas proximidades da AID: no 

acampamento da Paraná Florestas (P0-Ruído), em um conjunto de casas situado no 

cruzamento da PR-513 com uma via rural local (P01-Ruído), no acampamento da Águia 

Florestal (P03-Ruído) e na sede da Fazenda São Silvestre, de propriedade do Sr. Claudiney 

de Oliveira (P10-Ruído). 

Com exceção do P12-Ruído, localizado junto a uma pequena área de mineração, 

notou-se a predominância de fontes de ruído naturais: canto de pássaros, insetos, cigarras, 

farfalhar de folhas das árvores devido à ação da brisa, ruído de animais domésticos (galos, 

vacas, cães). 
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Quadro 3: Dados do monitoramento sonoro no ponto P0-Ruído. 

Ponto: P0-Ruído 
Descrição do ponto: Sede da Paraná Ambiental Florestas, propriedade na PR-513, 

em Campo Largo. Próximo ao Rio Conceição, divisa com Ponta Grossa (fora da AID).  

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  11:50 Fim:  11:55 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

38,9 dB 

LAMax: 

33,3 dB 

LAMin: 

49,8 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, insetos, vacas pastando. Ruído de carro passando na estrada ao longe 

(43-55 s), buzinada (60 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 4: Dados do monitoramento sonoro no ponto P01-Ruído. 

Ponto: P01-Ruído 

Descrição do ponto: Pequeno conjunto de casas na PR-513, próximo ao ponto de 

ônibus e ao cruzamento com via local, na divisa de Campo Largo e Ponta Grossa 

(fora da AID). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  15:38 Fim:  15:43 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

41,3 dB 

LAMax: 

28,9 dB 

LAMin: 

57,4 dB 

Principais fontes sonoras: Galo cantando (05 s, 35 s, 42 s, 48 s, 60 s, 74 s, 101 s, 109 s, 118 s, 140 s, 277 s). Ruído de 

veículo trafegando ao longe. Canto de pássaros, latidos (95 s), mugido de vaca (150 s), insetos. Pessoas conversando 

ao fundo. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 5: Dados do monitoramento sonoro no ponto P02-Ruído. 

Ponto: P02-Ruído 
Descrição do ponto: Ponto na rodovia PR-513. Próximo à entrada de uma das 

opções de acesso da futura fábrica de cimento (dentro da ADA). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  15:25 Fim:  15:30 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

56,9 dB 

LAMax: 

35,4 dB 

LAMin: 

78,5 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, vento, farfalhar de folhas. Ao fundo, ruído de riacho. Automóveis 

trafegando na estrada (55-68 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (2), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 6: Dados do monitoramento sonoro no ponto P03-Ruído. 

Ponto: P03-Ruído 
Descrição do ponto: Acampamento Águia Florestal. Instalações incluem refeitório. É 

uma das opções de acesso da futura fábrica de cimento (dentro da ADA). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  12:35 Fim:  12:40 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

47,1 dB 

LAMax: 

32,4 dB 

LAMin: 

61,1 dB 

Principais fontes sonoras: Equipe executando o corte de taquaras. Pessoas conversando (80 - 180 s), música baixa 

ao fundo. Pessoa manipulando uma moto. Carro saindo da sede da empresa. Ônibus (200-220 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões e ônibus (1) e motos (0). 
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Quadro 7: Dados do monitoramento sonoro no ponto P04-Ruído. 

Ponto: P04-Ruído 
Descrição do ponto: Interior da fazenda Águia Florestal. Localizado dentro da AID, a 

cerca de 300 m da futura cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  12:56 Fim:  13:01 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

27,2 dB 

LAMax: 

24,0 dB 

LAMin: 

35,9 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros todo o tempo; insetos (110 s), farfalhar de folhas e galhos. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 8: Dados do monitoramento sonoro no ponto P05-Ruído. 

Ponto: P05-Ruído 

Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, próximo ao declive de um 

vale. Localizado dentro da AID, próximo ao local onde será instalada a fábrica de 

cimento. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  13:20 Fim:  13:25 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

30,4 dB 

LAMax: 

25,1 dB 

LAMin: 

44,6 dB 

Principais fontes sonoras:  Canto de pássaros (10 s, 168 s). Brisa leve, farfalhar de folhas (192 s), insetos e cigarras 

todo o tempo. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 9: Dados do monitoramento sonoro no ponto P06-Ruído. 

Ponto: P06-Ruído 
Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal. Localizado dentro da AID, 

entre a futura fábrica de cimento e o britador. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  13:39 Fim:  13:44 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

35,6 dB 

LAMax: 

28,4 dB 

LAMin: 

39,7 dB 

Principais fontes sonoras: Cigarra produzindo ruído intermitente, insetos (96 s). Canto de pássaros ao longe, 

farfalhar de folhas. Leve ruído de água corrente, ao fundo, indicando a presença de um riacho no fundo de um vale 

próximo (Rio Conceição).  

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 10: Dados do monitoramento sonoro no ponto P07-Ruído. 

Ponto: P07-Ruído 
Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, em um aclive. Localizado 

no interior da AID, próximo ao local onde será instalado o britador. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  13:52 Fim:  13:57 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

36,2 dB 

LAMax: 

33,4 dB 

LAMin: 

51,7 dB 

Principais fontes sonoras: Farfalhar de folhas. Brisa balançou as planilhas de campo (60 s). Pouco ruído de insetos, 

canto de pássaros ao fundo. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 11: Dados do monitoramento sonoro no ponto P08-Ruído. 

Ponto: P08-Ruído 
Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, área plana. Localizado no 

interior da AID, a cerca de 400 m da cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  14:23 Fim:  14:28 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

29,3 dB 

LAMax: 

24,6 dB 

LAMin: 

42,5 dB 

Principais fontes sonoras: Durante todo o monitoramento, percebeu-se o ruído de uma serra elétrica ao longe. 

Derrubada de árvores (25 s em diante). Ao longe, som de caminhão ou carro. Canto de pássaros, cigarras, insetos, 

farfalhar de folhas. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 12: Dados do monitoramento sonoro no ponto P09-Ruído. 

Ponto: P09-Ruído 

Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, topo de morro perto de 

uma área onde o reflorestamento foi cortado recentemente. Localizado dentro da 

AID, a cera de 500 m da divisa entre a cava norte e a cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  14:41 Fim:  14:46 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

35,5 dB 

LAMax: 

24,1 dB 

LAMin: 

50,6 dB 

Principais fontes sonoras: Serra elétrica ao fundo. Cigarras emitindo ruído todo o tempo. Assobios do vento, canto 

de pássaros eventual (135 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 13: Dados do monitoramento sonoro no ponto P10-Ruído. 

Ponto: P10-Ruído 

Descrição do ponto: Sede da Fazenda São Silvestre (pertencente ao Sr. Claudiney de 

Oliveira), em frente à casa do caseiro Sr. Valter. Cerca de 500 m ao norte da cava 

norte, porém fora da AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  16:59 Fim:  17:04 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

41,6 dB 

LAMax: 

32,4 dB 

LAMin: 

59,2 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, quero-quero (240 s). Pessoas conversando ao fundo (108 s, 145 s), 

insetos, galo cantando (256 s). Ruído de sapos todo o tempo, principalmente após 240 s. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 14: Dados do monitoramento sonoro no ponto P11-Ruído. 

Ponto: P11-Ruído 
Descrição do ponto: Ponto na rodovia PR-513, a oeste do acesso ao 

empreendimento, localizado fora da AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa moderada. 

Início:  15:09 Fim:  15:14 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

32,2 dB 

LAMax: 

26,1 dB 

LAMin: 

40,5 dB 

Principais fontes sonoras: Farfalhar de folhas ao vento. Eventual canto de pássaros. Insetos e cigarras (240-300 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 15: Dados do monitoramento sonoro no ponto P12-Ruído. 

Ponto: P12-Ruído 

Descrição do ponto: Em frente à lavra de extração de calcário calcítico da 

mineradora de Kraemer, em Campo Largo. Cerca de 2300 m da cava norte, fora da 

AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  16:34 Fim:  16:39 Duração: 0:05 Data: 01/09/2014 

  

LAeq: 

72,2 dB 

LAMax: 

59,6 dB 

LAMin: 

86,0 dB 

Principais fontes sonoras: Ruído da mina, movimentação de rocha, batidas metálicas. Mangueira com água 

correndo nas proximidades. Carro transitando na estrada (153 s). Caminhões entrando e saindo da mina (230-260 s, 

285 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões  (2) e motos (0). 
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8.1.7.7.3.7. Resumo dos Resultados 

A Figura 43 mostra o gráfico dos resultados do nível de pressão sonora equivalente 

expresso na banda A (LAeq) nos 13 pontos monitorados, além do NCA da NBR 10.151/2000, 

que é de 40 dB(A) para áreas rurais, no período diurno. Observa-se que cinco pontos 

apresentaram resultados acima do NCA. 

 

 

Figura 43: Resultados dos monitoramentos sonoros na Mineração Delta do Paraná S.A. 

 

A Tabela 49 mostra o resumo dos resultados do diagnóstico sonoro, e contêm as 

seguintes informações sobre os pontos monitorados: os níveis sonoros mínimos (Lmin), os 

níveis sonoros máximos (Lmax), os níveis sonoros equivalentes expressos na banda A (LAeq); 

o nível de critério de avaliação (NCA) estabelecido pela NBR 10.151/2000; a diferença entre 

o LAeq e o NCA (∆NCA); a situação (se a amostragem está de acordo ou em desacordo com 

os níveis sonoros limítrofes), e ainda o local onde o ponto de encontra (dentro ou fora da 

AID). 
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Tabela 49: Resultados dos monitoramentos sonoros na Mineração Delta do Paraná S.A. 

Ponto 
Níveis Sonoros em dB(A) 

Situação Local 
LAmin

1 LAmax
2 LAeq

3 NCA4 ∆NCA5 

P0-Ruído 33,3 49,8 38,9 40 -1,1 De Acordo Fora da AID 

P01-Ruído 28,9 57,4 41,3 40 1,3 Em Desacordo Fora da AID 

P02-Ruído 35,4 78,5 56,9 40 16,9 Em Desacordo AID 

P03-Ruído 32,4 61,1 47,1 40 7,1 Em Desacordo AID 

P04-Ruído 24 35,9 27,2 40 -12,8 De Acordo AID 

P05-Ruído 25,1 44,6 30,4 40 -9,6 De Acordo AID 

P06-Ruído 28,4 39,7 35,6 40 -4,4 De Acordo AID 

P07-Ruído 33,4 51,7 36,2 40 -3,8 De Acordo AID 

P08-Ruído 24,6 42,5 29,3 40 -10,7 De Acordo AID 

P09-Ruído 24,1 50,6 35,5 40 -4,5 De Acordo AID 

P10-Ruído 32,4 59,2 41,6 40 1,6 Em Desacordo Fora da AID 

P11-Ruído 26,1 40,5 32,2 40 -7,8 De Acordo Fora da AID 

P12-Ruído 59,6 86 72,2 40 32,2 Em Desacordo Fora da AID 

Notas:   (1) LAmin –  Nível de pressão sonora mínimo. 
(2) LAmax – Nível de pressão sonora máximo.  
(3) LAeq – Nível de pressão sonora equivalente expresso na banda A.  
(4) NCA – Nível de Critério de Avaliação da NBR 10.151. 
(5) ∆NCA – Diferença entre o Nível de pressão sonora equivalente expresso na banda A e o NCA 

 

Verifica-se que cinco (P01-Ruído, P02-Ruído, P03-Ruído, P10-Ruído e P12-Ruído) 

dos treze pontos  encontraram-se em desacordo com o NCA de 40 dB(A). Os oito demais 

apresentaram LAeq de acordo com o NCA. 

No ponto P01-Ruído, o LAeq foi 41,3 dB(A), pouco acima do NCA. Este ponto é 

localizado na PR-513, na divisa entre os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa, e há 

um pequeno conjunto de casas no local. Durante o monitoramento neste ponto, não houve 

tráfego na via; o ruído predominante foi de animais domésticos e de fontes sonoras naturais 

(canto de pássaros, insetos). Vale lembrar que este ponto está fora da AID do 

empreendimento. 

No P02-Ruído, não há população residente no entorno. O LAeq superou o NCA em 

quase 17 dB(A), principalmente devido ao ruído advindo de dois carros trafegando na PR-

513 durante o primeiro minuto do monitoramento. No restante do monitoramento, o ruído foi 

oriundo principalmente da natureza. Este foi o único ponto no interior da AID que esteve em 

desacordo com o NCA da NBR 10.151/2000. 

No P03-Ruído, que se localiza no acampamento na entrada da Fazenda Águia 

Florestal, fora da AID do empreendimento, o resultado do monitoramento ficou em 

desacordo com o NCA. Durante o monitoramento houve tráfego de dois veículos, além do 

ruído de atividades no acampamento (trabalho de corte de taquaras, pessoas conversando, 

música ao fundo). 
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No P10-Ruído, localizado em frente a uma casa fora da AID em Campo Largo, o LAeq 

ficou pouco acima do NCA; porém o ruído não foi originado de atividade humana, e sim de 

canto de pássaros, insetos e sapos. 

O maior nível de pressão sonora equivalente foi obtido no monitoramento no P12-

Ruído. Neste local, as atividades de mineração, incluindo o tráfego de caminhões pesados 

entrando e saindo da mina, foram as principais fontes sonoras. Entretanto, vale frisar que 

este ponto está localizado a mais de 2 km da AID do empreendimento, cerca de 2,3 km da 

cava norte. 

8.1.7.7.3.8. Conclusões do Diagnóstico Ambiental 

A área de estudo fica na zona rural dos municípios de Ponta Grossa de Campo 

Largo. Segundo a norma NBR 10.151/2000, o nível de critério de avaliação para este local é 

de 40 dB(A) no período diurno e 35 dB(A) no período noturno. Para o diagnóstico, foi 

realizada campanha de monitoramento de ruído contemplou 13 pontos de medição no 

período diurno, sendo 8 pontos no interior da área de influência direta (AID) e 5 pontos fora 

da AID do empreendimento (na AII). 

Comparando-se os resultados do monitoramento com a norma, 5 pontos 

apresentaram nível de pressão sonora equivalente (LAeq) acima do nível de critério de 

avaliação recomendado. Destes, apenas dois se localizam no interior da AID (P02-Ruído na 

PR-513 e P03-Ruído, na sede da Águia Florestal), ambos localizados em alternativas de 

estrada de acesso à Unidade de Produção de Cimento. 

No ponto P03-Ruído, as atividades de trabalho no acampamento da fazenda de 

reflorestamento e o tráfego de veículos contribuíram para o resultado. No ponto P12-Ruído 

foram registrados os maiores níveis de ruído, devido às atividades de mineração. Já nos 

pontos P01-Ruído e P10-Ruído, onde há presença de casas com moradores, o predomínio 

foi de ruídos naturais. 

Nos pontos P04-Ruído a P09-Ruído, localizados dentro da AID, o nível sonoro 

equivalente ficou de acordo com o NCA, abaixo de 40 dB(A). O monitoramento nestes 

pontos possibilitou conhecer a situação de background, ou seja, antes da instalação do 

empreendimento, para futura comparação quando o mesmo for instalado e entrar em 

operação. 

8.1.7.8. ESTUDO DE MODELAGEM MATEMÁTICA DE RUÍDOS 

O som é um elemento onipresente durante todo o decorrer de uma vida, sendo que a 

geração, propagação e a percepção do som estão ligadas com a vibração mecânica ou 

oscilação de partículas (KUTTRUFF, 2007). O ruído tem sido definido como um som 

indesejado (BERRIEN, 1946, RODDA 1967, LIMPSCOMB, 1974) e desagradável (CONES 
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& HAYES, 1984). Ele tem sido visto normalmente como um incômodo ao invés de uma fonte 

de poluição. 

Este trabalho se insere na fase do Prognóstico Ambiental. Durante a implantação a 

operação de uma lavra de calcário e indústria cimenteira, há diversas atividades causadoras 

de poluição sonora. No que concerne aos níveis de ruído ou de pressão sonora, é esperada 

alteração da condição atual em virtude do surgimento de novas fontes sonoras na ADA e 

AID da Mineração Delta do Paraná O objetivo da modelagem de ruído é antecipar a situação 

ambiental a ser criada com a operação do empreendimento. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, dentre as principais atividades 

que resultarão em acréscimo dos níveis de pressão sonora pode-se citar a supressão e 

remoção vegetal com motosserras; terraplenagem e drenagem com escavadeiras, moto 

niveladoras e pás carregadeiras; e a compactação e pavimentação com rolos 

compactadores. 

Ainda, a própria operação do empreendimento, com as atividades de extração de 

calcário e seu beneficiamento na Unidade Industrial de Produção de Cimento, promoverão 

alterações ainda mais relevantes nos níveis de pressão sonora (ruído) atualmente 

observados. 

O Prognóstico apresentado neste estudo faz a avaliação da poluição sonora do 

futuro Complexo Mineroindustrial Mineração Delta do Paraná S.A., com predição dos níveis 

de ruído na fase de operação e avaliação do impacto gerado na área afetada.  

Para tanto, será utilizada a ferramenta de simulação matemática de ruídos 

ambientais CadnaA, um software desenvolvido na Alemanha que traz em sua formulação 

metodologias adotadas internacionalmente para predição dos efeitos de ruídos de fontes 

pontuais (industriais), lineares (rodovias e ferrovias) e de área. O estudo de propagação do 

ruído também leva em consideração fatores de atenuação, como absorção pelo ar, 

obstáculos (vegetação, relevo, edificações) ou condições meteorológicas. 

O estudo de modelagem matemática de ruído contemplou simulações de três 

diferentes cenários: cenário de calibração do modelo; cenário de diagnóstico (background), 

que procura avaliar a situação dos níveis sonoros atuais da área de estudo; e cenário de 

prognóstico, que inclui a operação da futura fábrica e prevê o seu impacto no entorno. 

Para o desenvolvimento do cenário de prognóstico, foram reunidos dados de projeto 

do empreendimento, estimativas de potências sonoras dos equipamentos que serão 

utilizados na fase de operação, baseados em bibliografia, bem como informações de 

caracterização regional, tais como base cartográfica. 

A seguir é apresentada uma breve caracterização do empreendimento. 
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8.1.7.8.1. Metodologia 

O software CadnaA é referência internacional para cálculo, apresentação, avaliação 

e predição de ruído ambiental. Como em qualquer estudo complexo que considera diversas 

interações, a avaliação de ruído ambiental dispõe, internacionalmente, de diferentes 

padrões e metodologias cabíveis a diferentes cenários e objetivos de predição. 

No software encontram-se implementados os algoritmos das principais metodologias 

para predição dos impactos do ruído plantas industriais, rodovias, ferrovias e áreas 

urbanizadas, que são avaliados em 3-D, com saídas de resultados em 2-D (plano X-Y) a 

uma altura de interesse e/ou um perfil de fachada a definir (planos X-Z). 

Dentre as principais metodologias consideradas pelo modelo, podem ser citadas: 

 Para o Ruído Industrial: ISO 9613-2: Acoustics — Attenuation of sound 

propagation outdoors, Part 2: General method of calculation; 

 Para o Ruído do Tráfego Rodoviário: O método de cálculo francês NMPB-Routes-

96 (Nouvelle Methode de Prevision du Bruit des Routes); 

 Para o Ruído do Tráfego Ferroviário: O método de cálculo nacional dos Países 

Baixos SRM II (Standaard-Rekenmethode II). 

Tais metodologias, em conjunto com outra para cálculo do ruído das aeronaves, são, 

desde 25 de junho de 2002, definidos para a Comunidade Europeia como “métodos de 

cálculo provisórios recomendados” de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho da União Europeia, reafirmada através da Recomendação da 

Comissão (2003/613/CE).  

Desta maneira, na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de ruído 

de tráfego rodoviário, recorreu-se neste estudo ao método recomendado pela Directiva 

2002/49/CE que recomenda, no seu anexo II, que para o cálculo do ruído de tráfego 

rodoviário, deve ser utilizado o método NMPB-1996 (Norma XPS 31-133). 

O diagnóstico de ruídos, as análises de topografia e as visitas a campo da equipe 

técnica mostraram que atualmente as fontes sonoras significativas responsáveis pelos 

níveis de ruído da região são o tráfego das rodovias PR-513 e PR-090. Isto se deve ao fato 

da área de estudo possuir características predominantemente rurais, sem fontes pontuais 

significativas. 
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O Método de Cálculo ISO 9613-2 

O nível de pressão sonora ponderado em “A” num ponto receptor LAT (nível de 

pressão sonora equivalente contínuo, nacionalmente denominado LAeq), de acordo com a 

ISO 9613-2 é calculado através de: 

𝐿𝐴𝑇 = 𝐿𝑊 + 𝐷1 + 𝐷Ω − 𝐴𝑑𝑖𝑣 − 𝐴𝑎𝑡𝑚 − 𝐴𝑔𝑟 − 𝐴𝑏𝑎𝑟 − 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 

Onde: 

LW é o nível de potência sonora em dB de uma fonte, ou resultante de um conjunto 

de fontes; 

D1 é o índice de directividade, ou o desvio do nível de pressão sonora equivalente de 

uma fonte emissora numa direção específica partindo de uma fonte pontual onidirecional 

com o nível de potência sonora; 

DΩ é a correção para o ângulo sólido, que leva em consideração a propagação do 

som em ângulos inferiores a 4π esterradianos (ou esferorradianos); 

Adiv é a atenuação devido à divergência geométrica; 

Aatm é a absorção atmosférica, que por sua vez depende do coeficiente de atenuação 

atmosférica por quilômetro e da distância; 

Agr é a atenuação devido ao efeito do solo; 

Abar é a atenuação devido a obstáculos, tais como barreiras, construções, 

relevo/topografia, cilindros, etc.; 

Amisc é a atenuação devido a efeitos adversos, tais como vegetação, complexos 

industriais, habitações. 

De uma maneira sucinta, é esta formulação que se encontra implementada no 

modelo e que é levada em consideração mediante a parametrização do problema sob 

estudo. 

Sabidamente as condições de tempo exercem influência sobre a propagação das 

ondas sonoras. No estudo de predição, tal fato foi contemplado conforme a Norma ISO 

9613-1 e também levado em consideração no modelo. 

As entradas de temperatura média e umidade relativa média atuam diretamente no 

coeficiente de atenuação atmosférica, que por sua vez influencia a absorção atmosférica. As 

frequências de direções médias do vento atuam indiretamente na diretividade, com caráter 

regional. 
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O Método de Cálculo Francês NMPB-Routes-96 

Este método foi desenvolvido por diferentes Institutos Franceses do Ministério dos 

Equipamentos e representa uma melhoria de uma metodologia anterior definida no “Guide 

de Bruit” de 1980. Nesta atualização passaram a ser assumidas consideração acerca das 

condições meteorológicas e a previsão de longa distância (d> 250m), conforme sugerido na 

ISO 9613 (QUARTIERI et al., 2009). 

De uma maneira geral o modelo resolve a seguinte equação para o cálculo do nível 

de predição de longo período: 

𝐿𝐴𝑖,𝐿𝑇 = 10log [𝑝𝑖10(0.1𝐿𝐴𝑖,𝐹) + (1 − 𝑝𝑖)10(0.1𝐿𝐴𝑖,𝐻)] 

onde:  

𝐿𝐴𝑖,𝐿𝑇 é o é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global de predição de longo 

período; 

𝐿𝐴𝑖,𝐹 é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global para condições favoráveis; 

𝐿𝐴𝑖,𝐻 é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global para condições 

homogêneas; e  

𝑝𝑖 representa a probabilidade de ocorrência de condições favoráveis. 

 

Estes níveis são calculados para cada banda de oitava e para cada caminho 

proveniente da fonte sonora, de acordo com as seguintes fórmulas: 

𝐿𝐴𝑖,𝐹 = 𝐿𝐴,𝑊 − 𝐴𝑑𝑖𝑣 − 𝐴𝑎𝑡𝑚 − 𝐴𝑔𝑟𝑑,𝐹 − 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓,𝐹 

𝐿𝐴𝑖,𝐻 = 𝐿𝐴,𝑊 − 𝐴𝑑𝑖𝑣 − 𝐴𝑎𝑡𝑚 − 𝐴𝑔𝑟𝑑,𝐻 − 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓,𝐻 

Em suma, o nível de pressão Sonora (LA) é resultante da potência sonora da fonte 

(LA,W) menos efeitos de atenuação. Estes efeitos são o espalhamento geométrico (Adiv) e a 

absorção atmosférica (Aatm), que são a mesma para as duas componentes (favorável e 

homogênea), e atenuações de contorno, que dependem de condições de propagação e sã 

determinadas pelo efeito do solo Agrd e difração Adiff. 

E por fim, a potência sonora de cada uma das fontes sonoras de tráfego, LA,W é 

avaliada considerando o fluxo horário de veículos Q, e diretamente obtendo o nível de 

potência sonora horário equivalente em dB(A), E, associado a um único veículo leve ou 



                                                        

238 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

pesado. Por este procedimento, a potência acústica das fontes pontuais que representam a 

rodovia é dada por: 

𝐿𝐴𝑤𝑖 = [(𝐸𝐿 + 10 log(𝑄𝐿)) + (𝐸𝑃 + 10 log(𝑄𝐿)) + 20 + 10 log(𝐼𝑖) + 𝑅(𝑗) 

onde:  

𝐿𝐴𝑤𝑖 é a potência sonora de cada uma das fontes sonoras de tráfego 

𝑄𝐿 é o fluxo horário de veículos 

𝐼𝑖 é o comprimento em metros da via considerada; 

𝑅(𝑗) é o valor dos espectros de ruído normalizados que levam em consideração o 

comportamento de frequência de propagação; 

𝐸𝐿 e 𝐸𝑃 são níveis de emissão obtidas com base na formulação de outra 

metodologia, RLS 90 (alemã). 

A metodologia RSL 90 calcula os níveis de potência sonora para veículos sob 

determinadas condições a serem informadas, tais como limite de velocidade, superfície da 

estrada, inclinação da estrada e demais coeficientes de correção e atenuação relacionados 

a construções, condições atmosféricas, topografia, etc. Com relação a tal metodologia de 

cálculo, julgou-se desnecessária sua apresentação neste estudo em virtude da 

complexidade de parâmetros envolvidos. 

Assim, quando se pretende elaborar um diagnóstico ou prognóstico ambiental 

mediante simulação matemática, assim como em outros problemas, são necessários alguns 

parâmetros. No caso da metodologia NMPB-96, as entradas dizem respeito aos seguintes 

dados: 

 Fluxo Horário de Veículos (veículos/ hora); 

 Tipologia de Veículos (% pesados); 

 Velocidade de Circulação (km/h); 

 Tipo de fluxo de tráfego (contínuo, acelerado, desacelerado); 

 Perfil longitudinal da via (horizontal, ascendente, descendente); 

 Tipo de Superfície de pavimento (asfalto liso, drenante, rugoso, outro). 
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8.1.7.8.1.1. Cenários de Simulação 

Neste estudo, foram utilizados três cenários de simulação, sendo um de calibração 

do modelo, um de diagnóstico da situação atual e um de predição (prognóstico) de níveis de 

ruídos futuros com a implantação do empreendimento. A seguir cada um destes cenários é 

descrito. 

Cenário de Calibração do Modelo 

Antes da simulação do diagnóstico e do prognóstico propriamente ditos, é importante 

realizar a calibração do modelo construído, buscando a reprodução dos valores observados 

em campo, com nível aceitável de erro médio. 

Durante o diagnóstico, foram selecionados alguns pontos desta campanha para 

servir como receptores no cenário de calibração do modelo. Este cenário contempla o 

período diurno, no qual foram realizadas as medições sonoras em campo. As fontes de 

ruído consideradas foram à rodovia PR-513, a estrada de acesso à Mineração KRAEMER e 

seu respectivo britador. 

Os pontos de monitoramento passíveis de utilização na calibração são aqueles 

localizados próximos às fontes de ruído atuais da área de estudo. Quatro dos pontos 

monitorados estão na rodovia PR-513 (P0, P01, P02 e P11). Outros dois pontos (P10 e P12) 

localizam-se próximo à estrada secundária, cujo acesso é feito pela PR-090. O ponto P12 

fica adjacente à área da Mineração KRAEMER, onde há um britador. 

Apenas nos pontos P0, P02, P10 e P12 houve tráfego de veículos durante a 

execução do monitoramento. Estes foram os pontos selecionados para a calibração do 

modelo, pois, para que o modelo seja capaz de calcular o nível sonoro, é necessário que 

haja pelo menos uma fonte de ruído. Ou seja, nos casos em que a rodovia é a única fonte 

sonora, é necessário que o tráfego seja diferente de zero. 

Na simulação de calibração do modelo, a parametrização buscou refletir, da forma 

mais próxima possível, as condições observadas especificamente durante o monitoramento 

nestes pontos, principalmente as condições de tráfego (número de veículos, percentual de 

veículos pesados e velocidade). Estas condições de tráfego são válidas apenas para os 

períodos de 5 minutos de monitoramento sonoro em cada ponto, não sendo representativas 

para o diagnóstico de tráfego de veículos da região, e sim, apenas para a calibração do 

modelo. 
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Cenário de Diagnóstico Ambiental (Background) 

Neste cenário, considerado de diagnóstico por não incluir a instalação e operação do 

futuro empreendimento, foram inseridas as fontes sonoras existentes atualmente na área de 

estudo, que correspondem às rodovias PR-513 e PR-090 (Estrada do Cerne), além da 

estrada de acesso à Águia Florestal e a estrada secundária da Mineração KRAEMER, cujo 

acesso se dá pela PR-090. Foi incluído ainda o britador da Mineração KRAEMER. 

O tráfego veicular (número médio de veículos por hora) nas rodovias foi calculado a 

partir dos resultados das contagens de 12 horas de duração feitas para o estudo de tráfego 

do empreendimento. Nas estradas secundárias, o tráfego foi estimado com base nas 

observações feitas em campo durante o monitoramento de ruído. 

Foram inseridos também dados da vegetação presente na área de estudo, 

classificada de forma geral conforme a altura média do dossel. Dado que a região é 

predominantemente rural, a vegetação representa um obstáculo natural significativo que 

leva à atenuação sonora. 

A obtenção de uma parametrização adequada provê então um cenário que pode ser 

considerado como sendo de fundo ou de background e que caracteriza o diagnóstico atual 

da região.  

Outro objetivo deste cenário de diagnóstico (background) é prover uma base para 

comparação e avaliação dos resultados do cenário de prognóstico, que caracterizará a 

futura operação do empreendimento Mineração Delta do Paraná S.A. 

Cenário de Prognóstico Ambiental – Operação da Unidade Industrial 

Este cenário visa à predição dos níveis de pressão sonora resultantes da inserção 

das fontes sonoras industriais da Unidade Industrial de Produção de Cimento. Através dele 

será possível calcular a magnitude dos possíveis impactos gerados pelo aumento dos 

índices de ruído estimados com a operação do empreendimento. 

Este cenário considera a entrada em operação das principais fontes sonoras 

industriais do empreendimento. O objetivo deste cenário de simulação é estudar a influência 

da operação do empreendimento, levando em conta as principais fontes de emissão 

contínua de ruído. Por esta razão, não foram modelados os ruídos das explosões para 

desmonte de rocha na área de mineração, pois são ruídos de curta duração, cuja 

localização varia dependendo da posição da frente de lavra. 

Neste cenário, foi levado em conta o aumento do tráfego no trecho oeste da rodovia 

PR-513 causado pela entrada em operação da unidade industrial. Os dados de tráfego 

utilizados basearam-se na estimativa do estudo de tráfego para o primeiro ano de operação 
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do empreendimento. Também foi considerada a supressão da vegetação na Área 

Diretamente Afetada (ADA) pelas atividades de mineração e pela fábrica.  

Este cenário objetiva modelar o chamado “caso extremo”, ou seja, fazer a previsão 

do nível de ruído considerando que todas as fontes sonoras são não-enclausuradas; ou 

seja, não é contabilizada a perda por transmissão sonora nas paredes e lajes dos prédios 

onde se localizam as fontes. 

8.1.7.8.1.2. Parametrização do Modelo 

Conforme comentado na descrição do método de cálculo francês NMPB-96 e da ISO 

9613-2 para predição de ruídos, a modelagem matemática de um problema real envolve, 

além de aproximações matemáticas, uma boa parametrização para que as análises atinjam 

seus objetivos. 

A correta parametrização do modelo contribui para que os resultados simulados 

apresentem boa relação com aqueles observados na campanha de monitoramento da fase 

de diagnóstico ambiental. Nesta etapa busca-se, ainda, confirmar quais fontes sonoras 

apresentam maior influência sobre os níveis de ruído da região. 

A seguir a apresentação dos parâmetros está dividida em obstáculos e fontes, tais 

como são considerados no modelo. 

Elementos Obstáculos 

Os principais elementos obstáculos em geral são os elementos topográficos da área 

de interesse. Compreendem o relevo regional, bem como demais elementos de uso do solo. 

A seguir, são detalhadas as características e as fontes de dados usadas na caracterização 

dos obstáculos. 

Para a inserção de um modelo topográfico que representasse a topografia regional 

com bom nível de detalhamento, o estudo recorreu à base de dados fornecida pelo 

empreendedor. Foram utilizadas as curvas de nível produzidas pela restituição 

aerofotogramétrica realizada pela Aerosat Aerolevantamentos, sobre um voo realizado no 

ano de 2013. Esta base tem curvas de nível na escala de 1:10.000, com resolução vertical 

de 5 em 5 metros, cobrindo uma área de aproximadamente 66 km², incluindo toda a ADA e 

a AID. 

As altitudes variam entre 570 e 910 m, resultando em uma amplitude de 340 m. Na 

Figura 44, é mostrado o modelo digital do terreno (MDT) gerado a partir das referidas curvas 

de nível. Em seguida, este MDT foi usado para regenerar as curvas de nível em uma área 

regular de 85 km² (aproximadamente 9 km x 9,5 km), com resolução vertical de 10 metros. 

Estas curvas de nível foram empregadas nos três cenários de simulação (calibração, 

diagnóstico e prognóstico). 



                                                        

242 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

 
Figura 44: Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado no estudo. 

 

Na área de estudo considerada, além do relevo, a vegetação também é considerada 

um obstáculo relevante à propagação do ruído, pois ocupa quase a totalidade da área de 

estudo e possui porte considerável. 

A vegetação foi classificada, de forma geral, com base em sua altura média do 

dossel, que é o parâmetro relevante considerado na modelagem matemática de ruído. 
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Foram definidas cinco classes de vegetação; três referentes à vegetação nativa ou 

secundária e duas classes de vegetação de reflorestamento.  

A delimitação da localização geográfica de cada tipo de vegetação foi obtida de 

informações de uso do solo, geradas com base nos levantamentos aerofotogramétricos 

realizados em 2013. A altura média do dossel de cada classe foi definida pela equipe 

técnica da área florestal, com base em extensivas visitas a campo. 

A Tabela 50 mostra esta classificação, bem como a área correspondente a cada 

classe nos cenários de simulação. No cenário prognóstico, foi considerada a supressão 

vegetal de toda a Área Diretamente Afetada (ADA) da mineração e da fábrica de cimento, 

por isso a área total coberta por vegetação é reduzida em relação aos demais cenários. 

Tabela 50: Vegetação na área de estudo da modelagem de ruído. 

Classe de vegetação 
Altura média 

dossel 

Área total (ha) 

Cenário de Calibração 
Cenário de Diagnóstico 

Cenário Prognóstico 

Vegetação arbustiva/gramínea 4 m 439 424 

Vegetação arbustiva arbórea 8 m 1.684 1.601 

Vegetação arbórea 12 m 2.177 2.109 

Reflorestamento pinus 6 m 2.200 1.961 

Reflorestamento eucalipto 8 m 62 61 

Área total 6.562 6.157 

 

Elementos Fontes Sonoras 

Em virtude das características regionais, para o cenário de diagnóstico (background) 

definiu-se as rodovias PR-513 e PR-090 como as fontes de emissão sonora, pois são as 

fontes mais significativas existentes atualmente. Conforme mencionado anteriormente, no 

cenário de calibração as fontes sonoras consideradas foram a rodovia PR-513, a estrada 

secundária da Mineração KRAEMER e seu britador, nas quais foram coletados dados 

sonoros em campo. 

O modelo sonoro utilizado para o cenário de diagnóstico (background) é apresentado 

a seguir na Figura 45, onde foram inseridas as rodovias (linhas em marrom), as curvas de 

nível (linhas em tom cinza), os receptores sonoros (círculos pretos e brancos), e vegetação 

de grande porte (áreas quadriculadas em verde). 
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Figura 45: Representação do modelo sonoro de diagnóstico (background) da área de estudo. 

 

No modelo sonoro utilizado para o cenário de prognóstico, com a implantação do 

Complexo Mineroindustrial da Mineração Delta do Paraná S.A., foi inserido um incremento 

no fluxo de veículos na rodovia PR-513, previsto no estudo de tráfego do empreendimento. 

Foi considerada a supressão de vegetação na Área Diretamente Afetada (ADA), mostrada 

em cor-de-rosa na Figura 46. 

Adicionou-se também outras fontes geradoras de ruídos, como britador, correias 

transportadoras e fontes industriais, além da nova via de acesso à área de fábrica, 

apresentadas na Figura 47. 
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Figura 46: Representação do modelo sonoro de prognóstico da área de estudo. 

 

 
Figura 47: Detalhe das fontes sonoras da fábrica de cimento no cenário de prognóstico. 
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As fontes sonoras industriais incluídas no cenário de prognóstico são listadas na 

Tabela 51, com suas respectivas potências sonoras ponderadas em “A” em dB(A) (em 

inglês, Power Level PWL). Estes valores de potência sonora foram obtidos da bibliografia 

especializada. Não foram consideradas possíveis perdas por transmissão através de 

paredes ou lajes dos prédios, por duas razões; primeiro, as fontes não são totalmente 

enclausuradas; e segundo, o objetivo no cenário de prognóstico é estimar o nível máximo de 

ruído que o empreendimento irá gerar. 

Tabela 51: Relação de fontes sonoras industriais utilizadas na modelagem sonora do cenário de 
prognóstico.  

 

Fluxo de Veículos 

No cenário de calibração do modelo, o fluxo de veículos na rodovia PR-513 foi 

extrapolado das observações durante o monitoramento nos pontos P0 e P02. Nas 

imediações destes pontos, não há curvas nem aclives/declives acentuados na estrada, e a 

condição superficial da mesma é relativamente boa. Ainda, durante o monitoramento nestes 

pontos, o tráfego observado foi composto apenas de veículos leves. Por estas razões, 

durante o monitoramento sonoro no P0 e P02, os veículos desenvolveram velocidade de 

cerca de 55 km/h.  

O mesmo foi feito para a estrada secundária da Mineração KRAEMER, próximo da 

qual se localizam os pontos P10 e P12. Além de veículos leves, nesta estrada há fluxo de 

caminhões pesados da mina de calcário KRAEMER, cuja velocidade observada no 

monitoramento foi de cerca de 20 km/h, e veículos leves. Como não foi realizada nenhuma 

medição sonora em campo na rodovia PR-090, esta não foi considerada na calibração do 

modelo. 

Os níveis sonoros obtidos nesta simulação de calibração foram comparados com os 

resultados dos monitoramentos sonoros nestes pontos. 

  

Descrição Tipo de fonte PWL dB(A)(*) Altura (m) 

Britador Mineração Delta do Paraná Pontual 109,1(1) 5 

Britador KRAEMER Pontual 109,1(1) 5 

Prédio do moinho de cru Superficial 109,5(2) 12 

Prédio do moinho de cimento Superficial 109,5(2) 12 

Correias transportadoras Linear 120,1(3) 3 

Prédio do forno rotativo Superficial 127,8(3) 12 

Legenda: (*) Potência sonora ponderada em “A” – PWL em dB(A); (1) Raibeiy et al., 2012; (2) Ribeiro et al., 2002; (3) 
Prascevic et al., 2008. 
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Para o cenário de diagnóstico, a estimativa do volume de tráfego e da porcentagem 

de veículos pesados das rodovias PR-513 e PR-090 baseou-se nas contagens realizadas ao 

longo de 12 horas para o estudo de tráfego do empreendimento. A velocidade média citada 

no referido estudo, considerando as vias como um todo, foi de 40 km/h. Este foi o valor 

inserido no modelo para veículos leves; já para veículos pesados, utilizou-se 20 km/h. O 

fluxo de veículos considerado na modelagem do cenário de diagnóstico (background) é 

mostrado na Tabela 52. 

Tabela 52: Fluxo e composição da frota de veículos por trecho, considerados na modelagem do 
cenário de diagnóstico (background). 

Período Trecho Cenário Diagnóstico (background) 
Período do dia 

Diurno Vespertino Noturno 

1 hora 
Cenário 

Background 

PR-513-1 
Fluxo de Veículos 24 24 6 

% de Veículos Pesados 35 35 35 

PR-513-2 
Fluxo de Veículos 3 3 1 

% de Veículos Pesados 26 26 26 

PR-090-3 
Fluxo de Veículos 8 8 2 

% de Veículos Pesados 29 29 29 

PR-090-4 
Fluxo de Veículos 8 8 2 

% de Veículos Pesados 27 27 27 

Estrada 
KRAEMER 

Fluxo de Veículos 24 24 6 

% de Veículos Pesados 66 66 66 

Estrada Águia 
Florestal 

Fluxo de Veículos 4 4 1 

% de Veículos Pesados 50 50 50 

 

Para o cenário de prognóstico da operação da fábrica de cimento da Mineração Delta 

do Paraná S.A., utilizaram-se os dados de projeção de viagens geradas pelo 

empreendimento no início de sua operação, apresentados no estudo de tráfego. Segundo o 

referido estudo, este fluxo adicional utilizará exclusivamente a estrada de acesso à fábrica e 

o trecho oeste da PR-513 (entre a futura fábrica e Ponta Grossa). 

Quanto à estrada de acesso à fábrica, considerou-se que será utilizada a opção de 

estrada da Águia Florestal, que já existe atualmente. Esta estrada se localiza dentro da Área 

Diretamente Afetada (ADA) e da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

O fluxo de veículos não relacionado ao empreendimento foi atualizado com a taxa de 

crescimento obtida do estudo de tráfego, que é de 4% ao ano entre 2014 e 2019, ano de 

início da operação da fábrica. As velocidades utilizadas foram iguais às do cenário de 

diagnóstico. O fluxo utilizado no cenário de prognóstico é apresentado na Tabela 53. 
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Tabela 53: Fluxo e composição da frota de veículos por trecho, considerados na modelagem do 
cenário de prognóstico. 

Período Trecho Cenário Prognóstico 
Período do dia 

Diurno Vespertino Noturno 

1 hora 
Cenário 

Prognóstico 
(início da 
operação) 

PR-513-1 
Fluxo de Veículos 79 34 9 

% de Veículos Pesados 65 3 10 

PR-513-2 
Fluxo de Veículos 4 4 1 

% de Veículos Pesados 26 26 26 

PR-090-3 
Fluxo de Veículos 10 10 2 

% de Veículos Pesados 29 29 29 

PR-090-4 
Fluxo de Veículos 10 10 2 

% de Veículos Pesados 27 27 27 

Estrada KRAEMER 
Fluxo de Veículos 29 29 7 

% de Veículos Pesados 66 66 66 

Acesso à fábrica: Estrada 
Águia Florestal 

Fluxo de Veículos 49 5 1 

% de Veículos Pesados 76 7 8 

 

Parâmetros Efetivamente Utilizados no Modelo 

A seguir é apresentado um resumo dos parâmetros inseridos no modelo para todos 

os cenários e toda a área de interesse, na Tabela 54. Os dados meteorológicos médios 

foram obtidos das normais climatológicas 1961-1990 do Instituto Brasileiro de Meteorologia 

(INMET). A Tabela 55 resume todas as fontes empregadas nos cenários simulados. 

 

Tabela 54. Resumo dos parâmetros empregados em todos os cenários da modelagem de ruído. 

Parâmetro Valor 

Período de cálculo 
Diurno (07h-22h) e 
Noturno (22h-07h) 

Área de Cálculo 85 km² 

Resolução das curvas de nível 10 m 

Resolução do grid de cálculo 20 m 

Número de Receptores 211.1431 unid. 

Receptores para calibração 4 unid. 

Temperatura média 17,8 ºC 

Umidade relativa 76,7 % 
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Tabela 55: Relação de fontes sonoras utilizadas na modelagem sonora de cada cenário. 

Descrição Tipo de fonte Altura (m) 
Cenário de simulação 

Diagnóstico Prognóstico 

Britador KRAEMER Pontual 5 Sim Sim 

Britador Mineração Delta do Paraná Pontual 5 Não Sim 

Prédio do Moinho de Cru Superficial 12 Não Sim 

Prédio do Moinho de cimento Superficial 12 Não Sim 

Correias transportadoras Linear 3 Não Sim 

Prédio do Forno rotativo Superficial 12 Não Sim 

Rodovia PR-513 (2 trechos) Linear - Sim Sim 

Rodovia PR-090 (2 trechos) Linear - Sim Sim 

Estrada secundária KRAEMER Linear - Sim Sim 

Estrada Águia Florestal (acesso à fábrica) Linear - Sim Sim 

 

Ainda foram inseridos no modelo 13 receptores, que correspondem aos pontos de 

monitoramento sonoro do Diagnóstico Ambiental. Destes, quatro receptores (P0 e P2 na 

PR-513, e P10 e P12, na estrada secundária da KRAEMER) foram escolhidos para 

utilização no cenário de calibração. 

Os demais receptores foram inseridos no modelo como pontos de checagem, nos 

quais se extrai informações pontuais dos resultados do cenário de prognóstico, passíveis de 

serem comparadas com as futuras observações de campo durante a operação do 

empreendimento. 

8.1.7.8.2. Resultados da Modelagem Matemática de Ruído 

Os resultados da modelagem sonora são apresentados separadamente para cada 

cenário simulado. Para o cenário de calibração do modelo, é apresentada a comparação 

entre os resultados do monitoramento e da simulação, em forma de tabela. Já para os 

cenários de diagnóstico e de prognóstico, os níveis de pressão sonora resultantes são 

apresentados espacialmente em forma de mapas para os períodos diurno e noturno em toda 

a área de estudo. 

8.1.7.8.2.1. Resultado da Simulação do Cenário de Calibração 

O primeiro cenário simulado neste estudo foi o cenário de calibração do modelo. 

Neste cenário, o objetivo é comparar o resultado da simulação com as medições realizadas 

em campo, na campanha de monitoramento descrita no capítulo 4, mostrando que o modelo 

é capaz de reproduzir, de forma aproximada, a paisagem sonora da área de estudo. 

Conforme já mencionado anteriormente, os pontos de monitoramento selecionados 

para a calibração do modelo são aqueles localizados próximos à atual principal fonte de 

ruído da área de estudo, a rodovia PR-513. Dos 13 pontos monitorados, quatro são na 
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rodovia (P0, P01, P02 e P11). Entretanto, durante os monitoramentos nos pontos P01 e 

P11, não houve tráfego de veículos. 

Apenas no P0 e no P02 houve tráfego de veículos durante a execução do 

monitoramento. Desta forma, estes foram os pontos representativos selecionados para a 

calibração do modelo. Conforme explicado anteriormente, para que o modelo seja capaz de 

calcular o nível sonoro, é necessário que haja pelo menos uma fonte de ruído; ou seja, no 

caso em que a rodovia é a única fonte, é necessário que o tráfego seja diferente de zero. 

Assim sendo, na simulação de calibração do modelo, a parametrização buscou 

refletir, da forma mais próxima, as características do tráfego observados durante o 

monitoramento sonoro nestes pontos. Os pontos P0 e P2 foram inseridos na simulação do 

cenário de calibração como receptores, onde o nível sonoro resultante foi calculado. Os 

resultados da calibração são mostrados abaixo na Tabela 56. 

Tabela 56: Resultado do cenário de calibração do modelo de ruído. 

Ponto 
Monitoramento Sonoro Simulação Sonora Variação Sonora 

Nível Sonoro - dB(A) Nível Sonoro - dB(A) Nível Sonoro - dB(A) 

P0-Ruído 38,9 31,7 + 7,2 

P02-Ruído 56,9 53,4 + 3,5 

P10-Ruído 41,6 40,5 + 1,1 

P11-Ruído 72,2 66,9 +5,3 

 

De acordo com o “Guia de Boas Práticas para o Mapeamento Sonoro” (WG-AEN, 

2006) da Comissão Europeia para Estudos Relacionados à Exposição Sonora, a diferença 

entre o resultado medido e simulado (variação sonora) pode ser de ± 5 dB. A variação 

sonora dos pontos P02 e P10 ficou dentro do recomendado por esta diretriz, e no ponto 

P11, ficou levemente acima. 

Já no ponto P0, a variação foi maior que 5 dB. Isto se deve à heterogeneidade do 

tráfego na rodovia, onde a passagem de veículos é esporádica. Durante o período de 5 

minutos do monitoramento sonoro neste ponto, houve a passagem de apenas um veículo, o 

que resulta em um tráfego horário de 12 veículos/hora. Ainda, durante o monitoramento 

sonoro neste ponto existiam outros ruídos de fundo que não são considerados na 

modelagem sonora (canto de pássaros, insetos). Ainda assim, pode-se dizer que, dada as 

características da área de estudo, os resultados da calibração do modelo foram aceitáveis. 

A fim de melhorar a estimativa de fluxo veicular, para o cenário de diagnóstico foram 

usadas contagens de tráfego com 12 horas de duração, realizadas para o estudo de tráfego. 

Os resultados do cenário de diagnóstico (background) são apresentados a seguir. 

  



                                                        

251 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.1.7.8.2.2. Resultado da Simulação de Diagnóstico (Background) 

Os resultados da modelagem do cenário de diagnóstico (background) são mostrados 

em forma de mapas de níveis sonoros. A mesma escala de cores, de 30 a 70 dB(A), foi 

utilizada para todos os mapas: cores mais frias (verde) para valores mais baixos, e cores 

mais quentes (vermelho) para valores mais altos. Além disso, constam mapas de 

atendimento aos níveis de critério de avaliação da NBR 10.151:2000.  

A Figura 48 mostra o mapa dos níveis sonoros resultantes da modelagem para o 

cenário de diagnóstico, para o período diurno. Observa-se nesta figura que os níveis de 

ruído mais altos concentram-se nas faixas de domínio das rodovias PR-513 e PR-090 e nas 

estradas secundárias da Águia Florestal e da Mineração KRAEMER, que são as principais 

fontes de ruído consideradas neste cenário.  

Verifica-se que nas proximidades do ponto de monitoramento P12 a Nordeste da 

área de estudo, onde se localiza o britador da Mineração KRAEMER, o nível sonoro é mais 

elevado. Entretanto, a influência desta fonte de ruído é restrita e tem um alcance pequeno. A 

estrada de acesso a esta área de mineração é uma fonte de ruído significativa devido ao 

tráfego de caminhões pesados. 

A área de estudo é basicamente rural. As residências dos poucos moradores desta 

região se localizam as margens da rodovia PR-513. No local onde há um pequeno 

agrupamento de residências (ponto P0, localizado na PR-513 na divisa entre os municípios 

de Campo Largo e Ponta Grossa), os níveis sonoros resultantes do cenário de diagnóstico 

da modelagem sonora ficam na faixa entre 40 e 50 dB(A) no período diurno. Este resultado 

é compatível com o observado durante o monitoramento sonoro realizado neste ponto no 

dia 01/09/2014, que apontou um nível de 41,3 dB(A). 

Um resultado semelhante é mostrado na Figura 49, que apresenta os níveis sonoros 

modelados para o período noturno. Nesta figura, os níveis sonoros são um pouco mais 

baixos, devido ao menor volume de tráfego neste período. Tais resultados são consistentes 

com a realidade. 
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Figura 48: Resultado da modelagem de ruídos do cenário de diagnóstico, no período diurno. 
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Figura 49: Resultado da modelagem de ruídos do cenário de diagnóstico, no período noturno. 
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Conforme mostrado nos mapas da Figura 50 e da Figura 51 a seguir, os níveis 

sonoros resultantes do cenário de diagnóstico também foram avaliados em comparação 

com o nível de critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000, que para área rural é de 40 

dB(A) no período diurno, e de 35 dB(A) no período noturno. 

 
Figura 50: Avaliação do ruído resultante do cenário de diagnóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área rural, no período diurno. 
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Figura 51: Avaliação do ruído resultante do cenário de diagnóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área rural, no período noturno. 
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Analisando-se as Figura 54 e Figura 55, verifica-se que os níveis sonoros já se 

encontram em desacordo com o NCA ao longo das rodovias e demais estradas secundárias 

em ambos os períodos; entretanto, os níveis de ruído caem com a distância das rodovias. 

No período diurno, o NCA de 40 dB(A) é atendido em toda a área de estudo, exceto 

nos locais a menos 100 m da porção leste da PR-513, a menos de 150 m da PR-090 e da 

estrada da Águia Florestal (futuro acesso à fábrica), e a menos de 300 m da porção oeste 

da PR-513 e da estrada da Mineração KRAEMER. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem um pouco 

acima do recomendado pelo NCA, a área de estudo tem ocupação predominantemente 

rural, com poucos moradores nas proximidades da rodovia PR-513. Desta forma, a 

população sujeita aos possíveis impactos sonoros é reduzida. 

8.1.7.8.2.3. Resultado do Cenário de Prognóstico 

No cenário de prognóstico, foi considerada a emissão de ruído proveniente da 

operação das principais fontes da Mineração Delta do Paraná S.A, incluindo o britador e a 

indústria de cimento. Foi considerada a supressão da vegetação dentro de toda a ADA, bem 

como o incremento no tráfego na estrada de acesso à fábrica (atual estrada da Águia 

Florestal) e no trecho oeste da PR-513 devido à operação do complexo Mineroindustrial. 

Não foram modelados os ruídos decorrentes das explosões para desmonte de rocha na 

área de mineração, nem das atividades de instalação do empreendimento. 

A Figura 52 mostra o mapa dos níveis sonoros resultantes da modelagem para o 

cenário de prognóstico, para o período diurno. Observa-se nesta figura uma alteração 

perceptível da paisagem sonora da região em relação ao cenário de diagnóstico. Os níveis 

de ruído mais altos, acima de 70 dB(A), concentram-se na Área Diretamente Afetada (ADA) 

da fábrica e da mineração, sendo que o nível sonoro máximo previsto próximo às fontes da 

fábrica de cimentos é da ordem de 100 dB(A). 

A influência da emissão de ruído do empreendimento tem alcance em uma área 

aproximadamente circular com raio de cerca de dois quilômetros. Dentro desta área, os 

níveis sonoros passaram de menos de 30 dB(A), no cenário de diagnóstico (Figura 48), para 

níveis entre 40 e 50 dB(A) e até 60 dB(A), no cenário de prognóstico (Figura 52). A leste da 

fábrica, há uma pequena área cujos níveis podem atingir a faixa entre 60 e 70 dB(A). Por 

outro lado, devido à influência de barreiras topográficas, há porções a menos de 2 km de 

distância das fontes onde os níveis sonoros são mais baixos, entre 30 e 40 dB(A), 

principalmente a sul e sudoeste da fábrica. 

Semelhantemente ao resultado do cenário de diagnóstico, no local onde há um 

pequeno agrupamento de residências (ponto P0, localizado na PR-513 na divisa entre os 
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municípios de Campo Largo e Ponta Grossa), os níveis sonoros resultantes do cenário de 

prognóstico da modelagem sonora ficam na faixa entre 40 e 50 dB(A) no período diurno. 

Este resultado é compatível com o observado durante o monitoramento sonoro realizado 

neste ponto no dia 01/09/2014, que apontou um nível de 41,3 dB(A).  

Desta forma, verifica-se que no local onde há moradores, os níveis sonoros não 

serão alterados significativamente pelas atividades do empreendimento, devido à distância 

superior a dois quilômetros entre este local e as fontes sonoras industriais da fábrica de 

cimento. Neste local, o tráfego na rodovia PR-513 continuará sendo a fonte sonora mais 

importante. 

A Figura 53 apresenta os níveis sonoros do período noturno do cenário de 

prognóstico. Como o funcionamento previsto da fábrica é de 24 horas por dia, há pouca 

alteração nos níveis de ruído noturnos em comparação com os diurnos. Nota-se uma queda 

nos níveis sonoros apenas ao longo das vias, principalmente na via de acesso à fábrica, já 

que o tráfego previsto é menor neste período. 
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Figura 52: Resultado da modelagem de ruídos do cenário de prognóstico, no período diurno. 

 

 

 



                                                        

259 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

 
Figura 53: Resultado da modelagem de ruídos do cenário de prognóstico, no período noturno. 
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A seguir, na Tabela 57, são apresentados os níveis sonoros resultantes da simulação 

do cenário de prognóstico nos receptores (localização igual à dos pontos de 

monitoramento), para os períodos diurno e noturno. 

Tabela 57: Níveis sonoros resultantes do cenário de prognóstico nos receptores. 

Receptor 
Níveis sonoros de prognóstico 

Localização do receptor 
Diurno dB(A) Noturno dB(A) 

P0-Ruído 36,8 32,0 Fora da AID (PR-513) 

P01-Ruído 55,0 49,1 Fora da AID (PR-513) 

P02-Ruído 72,2 55,4 AID (PR-513) 

P03-Ruído 40,0 25,3 AID, no futuro acesso à fábrica 

P04-Ruído 49,2 49,2 AID, a oeste da cava sul 

P05-Ruído 46,1 46,1 AID, próximo da fábrica 

P06-Ruído 42,1 42,1 AID, próximo da fábrica 

P07-Ruído 48,3 48,3 AID, próximo do britador e correias 

P08-Ruído 55,5 55,5 AID, a oeste da cava sul 

P09-Ruído 32,6 32,5 AID, entre as cavas norte e sul 

P10-Ruído 36,1 32,0 Fora da AID 

P11-Ruído 72,6 55,8 Fora da AID (PR-513) 

P12-Ruído 66,4 65,9 Fora da AID 

 

Verifica-se que nos receptores localizados no interior da AID, nas proximidades das 

fontes sonoras, os níveis de ruído são muito semelhantes em ambos os períodos, já que 

estas fontes irão operar durante as 24 horas do dia. Os receptores localizados próximos à 

rodovia, entretanto, apresentam uma diminuição do nível de ruído no período noturno, 

devido ao menor tráfego neste período.  

Ressalta-se que os níveis sonoros apresentados na Tabela 57 são resultantes da 

simulação do cenário de prognóstico. Uma vez que o empreendimento entrar em operação, 

é necessário realizar campanhas periódicas de monitoramento sonoro para averiguar os 

níveis sonoros na AID. 

Na Figura 54 e na Figura 55, é apresentada a avaliação dos níveis sonoros do 

cenário de prognóstico para os períodos diurno e noturno, em comparação com os níveis de 

critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000 aplicáveis a áreas rurais. Esta é a 

classificação atual da área de estudo de acordo com o zoneamento municipal. O NCA atual 

é de 40 dB(A) para o período diurno e 35 dB(A) para o período noturno. 
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Figura 54: Avaliação do ruído resultante do cenário de prognóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área rural, no período diurno. 
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Figura 55: Avaliação do ruído resultante do cenário de prognóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área rural, no período noturno. 
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Na Figura 54 e na Figura 55 verifica-se que, além das faixas ao longo das rodovias 

que atualmente já se encontram em desacordo com o NCA (conforme mostrado na Figura 

50 e Figura 51), a maior parte da área a menos de dois quilômetros de distância das fontes 

industriais também encontra em desacordo com o NCA para áreas rurais, em ambos os 

períodos do dia. Deve-se levar em conta que o NCA para áreas rurais é bastante restritivo: 

40 dB(A) para o período diurno, e 35 dB(A) para o período noturno, e não é compatível com 

atividades industriais. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem acima do 

recomendado pelo NCA, não há moradores na área impactada pelo ruído do 

empreendimento, em um raio de cerca de 2 km de distância. O pequeno número de 

residências na área de estudo se localiza nas proximidades da rodovia PR-513. Nestes 

locais, onde atualmente já ocorrem níveis acima do NCA conforme mostrado no cenário de 

diagnóstico, esta rodovia pode ser considerada a principal fonte sonora, mesmo após o 

início da operação da fábrica de cimento. 

Entretanto, deve-se considerar que a implantação e operação do complexo 

Mineroindustrial Mineração Delta do Paraná S.A. irá alterar o uso do solo atual da região, 

devido à natureza de suas atividades. Por esta razão, é natural que, nas futuras revisões do 

zoneamento municipal, pelo menos a ADA (Área Diretamente Afetada) do empreendimento 

seja convertida para área industrial, de forma a compatibilizar o uso com o zoneamento da 

área. 

No caso de áreas predominantemente industriais, a NBR 10.151:2000 prevê um nível 

de critério de avaliação menos restritivo, de 70 dB(A) no período diurno e 60 dB(A) no 

período noturno. Desta forma, foram elaborados dois outros mapas de avaliação dos níveis 

sonoros, Figura 56 e Figura 57, desta vez considerando a alteração do zoneamento da ADA 

para área industrial, na qual é aplicável o NCA citado acima. No restante da área de estudo, 

fora da ADA, foi mantido o zoneamento atual, bem como o NCA para área rural. 

Na Figura 56, é visível que o impacto sonoro do empreendimento no período diurno 

diminui consideravelmente no interior da ADA; sendo que os níveis sonoros atendem o NCA 

de 70 dB(A) na maior parte desta área, com exceção da área da fábrica de cimento. Fora da 

ADA onde se manteve o zoneamento de área rural, os níveis sonoros ficam em desacordo 

com o NCA de 40 dB(A) no entorno da ADA e ao longo das rodovias e estrada de acesso. 

Entretanto, em geral, a distâncias maiores de 2 km das fontes industriais, os níveis sonoros 

voltam a atender o NCA. 

A Figura 57 mostra uma avaliação semelhante para o período noturno. A diferença é 

que o NCA para áreas industriais no período noturno é mais baixo, de 60 dB(A). Ainda 

assim, o NCA é atendido na maior parte da ADA, com exceção da área da fábrica onde se 
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localizam as fontes sonoras, pois as fontes industriais operam 24 h por dia e emitem o 

mesmo ruído no período noturno. 

 
Figura 56: Avaliação do ruído resultante do cenário de prognóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área industrial (na ADA), e para área rural (fora da ADA), no período diurno. 
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Figura 57: Avaliação do ruído resultante do cenário de prognóstico de acordo com o NCA da NBR 
10.151:2000 para área industrial (na ADA), e para área rural (fora da ADA), no período noturno. 
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8.1.7.8.3. Conclusão 

Este relatório utiliza a modelagem sonora, cujo objetivo principal é a avaliação do 

aumento dos níveis de pressão sonora que a área de influência direta poderá sofrer com a 

operação do empreendimento. Foram simulados três cenários: calibração do modelo; 

diagnóstico (background), que avalia a situação atual; e prognóstico, que prevê os níveis 

sonoros futuros na operação do empreendimento. 

Os resultados do cenário de diagnóstico mostram que os ruídos concentram-se na 

região da PR-513 e PR-090, e nas estradas secundárias locais. Estes aumentarão 

discretamente com a operação do empreendimento, não gerando grandes impactos devido 

aos ruídos gerados pelo incremento de tráfego de veículos ligados à operação do 

empreendimento. 

De acordo com os resultados do cenário de prognóstico, a maior influência ocorrerá 

com os ruídos advindos da fábrica de cimentos, já que esta possui as fontes de maior 

potência sonora. Os maiores níveis de ruído resultantes se localizam dentro da ADA do 

empreendimento, entretanto a influência do mesmo na paisagem sonora da região pode ser 

detectada até cerca de dois quilômetros de distância das fontes, além dos limites da ADA e 

AID. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem acima do 

recomendado pelo NCA, não há moradores na área impactada pelo ruído do 

empreendimento, em um raio de cerca de 2 km de distância 

Ainda, pode-se afirmar que os resultados do cenário de prognóstico são 

conservadores, já que não foram levadas em conta as perdas por transmissão das ondas 

sonoras através das paredes e lajes dos prédios onde se localizam as fontes. Desta forma, 

espera-se que os níveis sonoros reais resultantes da operação do empreendimento sejam 

mais baixos do que o previsto neste estudo. 

A avaliação dos níveis sonoros previstos no cenário de prognóstico em comparação 

com o nível de critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000 para área rural mostra que 

este NCA (40 dB(A) diurno e 35 dB(A) noturno) será atendido apenas em locais distantes 

mais de 2 quilômetros das fontes sonoras industriais. Entretanto, ao fazer esta mesma 

avaliação levando em conta a modificação do zoneamento da ADA do empreendimento para 

adequação com as atividades a serem ali desenvolvidas, o novo NCA para área industrial 

(70 dB(A) diurno e 60 dB(A) noturno) passa a ser atendido na maior parte da ADA. 

Assim sendo, recomenda-se a alteração do zoneamento da ADA do empreendimento 

nas futuras revisões do zoneamento municipal, a fim de adequar a classificação da área 

com o uso a qual se destina: atividades de mineração e atividades industriais, e não mais 
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área rural, que é a classificação atual. Esta alteração visa à compatibilização não apenas do 

zoneamento, mas consequentemente também do NCA aplicável na ADA do 

empreendimento. 

Finalmente, recomenda-se que sejam implementadas as medidas de controle e 

mitigadoras previstas nos programas ambientais do empreendimento, bem como boas 

práticas, a fim de minimizar o impacto das atividades do mesmo na paisagem sonora da 

região. Ressalta-se ainda a importância da realização de monitoramentos sonoros 

periódicos durante a operação do empreendimento, a fim de caracterizar em mais detalhe o 

impacto gerado e indicar a necessidade de implementação de outras medidas de controle. 

8.1.8. PEDOLOGIA 

Conforme carta de Solos do Estado do Paraná (escala 1:600.000), 

EMBRAPA/IAPAR (2008), na Área de Influência Indireta (AII), ocorrem 19 (dezenove) 

associações de solos, sendo Cambissolos (06), Latossolos (02), Nitossolo (01), Gleissolo 

(01), Neossolo (02), Afloramento de Rocha (01) e Argissolo (06). 

1) CXbd 13 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa, A 

moderado, álico, fase floresta subtropical perenifólia, relevo forte ondulado e 

montanhoso, substrato siltitos e arenitos finos. 

2) CXbd 21 - Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, álico, fase 

relevo + NEOSSOLO REGOLÌTICO Distrófico típico, fase relevo montanhoso, ambos 

textura argilosa, A moderado, fase campo subtropical, substrato filitos. 

3) CXbd 26 - Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico, 

substrato rochas cristalinas ácidas + ARGISSOLO VERMELHO - AMARELO 

Distrófico típico, ambos textura argilosa, A moderado, álicos, fase floresta subtropical 

perenifólia, relevo forte ondulado e montanhoso. 

4) CHa3 - CAMBISSOLOS HÚMICO Alumínico típico, textura argilosa, fase floresta 

subtropical perenifólia, relevo suave ondulado de vertentes curtas, substrato rochas 

eruptivas. 

5) CHa 5 - Associação de CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico, substrato 

sedimentos pleistocênicos + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Alumínico típico, 

A moderado, ambos textura argilosa, fase campo subtropical, relevo suave ondulado. 

6) CHa 8 - Associação de CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico +  NEOSSOLO 

LITÓLICO Húmico típico, ambos textura média, fase campo subtropical, relevo suave 

ondulado de vertentes curtas, substrato arenitos + ORGANOSSOLO HÁPLICO 

indiscriminado, fase campo subtropical de várzea, relevo plano. 
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7) LVd 8 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, textura média, álico, fase 

campo subtropical, relevo suave ondulado. 

8) LVd 16 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, textura argilosa, fase floresta 

subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

9) NBa 1 - Associação de NITOSSOLO BRUNO Alumínico úmbrico, textura argilosa + 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico úmbrico, textura média/argilosa, 

ambos fase floresta subtropical perenifólia, relevo forte ondulado. 

10) GM 3 - Associação de GLEISSOLO MELÂNICO textura argilosa + ORGANOSSOLO, 

ambos indiscriminados, fase campo e floresta  subtropical de várzea, relevo plano. 

11) RLh 9 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico, textura média, fase 

campo subtropical, relevo suave ondulado substrato arenitos + AFLORAMENTOS 

DE ROCHA (arenitos). 

12) RRd 3 - Associação de NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico, fase relevo 

montanhoso e escarpado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, fase relevo 

montanhoso, ambos textura argilosa, A moderado, fase campo subtropical substrato 

filitos e xistos. 

13) AR 2 - Associação AFLORAMENTOS DE ROCHA + NEOSSOLO LITÓLICO, Hístico 

típico + CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico léptico ambos textura argilosa, álicos, 

fase campo e floresta subtropical perenifólia, relevo escarpado e montanhoso, 

substrato granitos e quartzitos. 

14) PVAd 4 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico úmbrico, 

textura média/argilosa pouco cascalhenta, fase relevo forte ondulado + LATOSSOLO 

BRUNO Distrófico úmbrico, textura argilosa, fase relevo ondulado, ambos fase 

floresta subtropical perenifólia. 

15) PVAd 8  - Associação de ARGISSOLO VERMELHO  AMARELO Distrófico úmbrico, 

fase relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, fase relevo 

suave ondulado, ambos textura média, fase campo subtropical.  

16) PVAd 10 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico, 

textura média/argilosa, fase relevo forte ondulado + LATOSSOLO BRUNO Distrófico, 

textura argilosa, fase relevo ondulado, ambos A moderado, álicos fase floresta 

subtropical perenifólia. 

17) PVAd 12 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico, 

textura média/argilosa pouco cascalhenta, fase relevo forte ondulado + ARGISSOLO 

VERMELHO AMARELO Distrófico latossólico, textura argilosa pouco cascalhenta, 

fase relevo ondulado, ambos A moderado, álicos, fase floresta subtropical perenifólia. 
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18) PVAd 14 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico úmbrico, 

fase relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, fase relevo 

suave ondulado, ambos textura argilosa, fase floresta subtropical perenifólia. 

19) PVAd 17 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico, 

textura média/argilosa, fase floresta subtropical perenifólia, relevo ondulado + 

NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico, textura argilosa, fase floresta subtropical 

subperenifólia, relevo forte ondulado substrato siltitos, argilitos e folhelhos, ambos A 

moderado. 

Na Área de Influência Direta (AID) formada por uma raio de 250 metros no entorno 

da ADA e Poligonal DNPM e na Área Diretamente Afetada (ADA) formada pelo plano diretor  

de implantação do empreendimento com  zona de amortecimento de 20 metros no entorno 

de todas as unidades, ocorrem 02 (duas) associações de solos sendo:  

1) CHa3 - CAMBISSOLOS HÚMICO Alumínico típico, textura argilosa, fase floresta 

subtropical perenifólia, relevo suave ondulado de vertentes curtas, substrato rochas 

eruptivas. 

2) PVAd 10 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico, 

textura média/argilosa, fase relevo forte ondulado + LATOSSOLO BRUNO Distrófico, 

textura argilosa, fase relevo ondulado, ambos A moderado, álicos fase floresta 

subtropical perenifólia. 

Tabela 58: Superfície e percentual de ocorrência da tipologia de solo obtidas do mapa da EMBRAPA 
para Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

Código 
AID ADA 

Tipologia 
Área (ha) Percentual (%) Área (ha) Percentual (%) 

CHa3 855,2207 72,26 327,8212 80,90 Cambissolo Húmico alumínico 

PVAd10 328,3497 27,74 77,3973 19,10 Associação Argissolo vermelho-amarelo + Latossolo 

 

8.1.8.1. ARGISSOLO VERMELHO AMARELO 

Compreende solos constituídos por material mineral, que têm como características 

diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa ou caráter alítico. 

O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte 

superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo os requisitos estabelecidos para 

serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. 

Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de 

argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem decréscimo dos horizontes 

subjacentes. A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual. 
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São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores 

avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura varia 

de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre 

havendo aumento de argila daquele para este.  

Solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa ou alta 

conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico e horizonte B textural 

imediatamente abaixo de horizonte A ou E, e apresentando, ainda, os seguintes requisitos: 

a. Horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte 

superficial do horizonte B textural; 

b. Horizonte glei, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte 

superficial do horizonte B textural.   

8.1.8.2. CAMBISSOLO 

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com 

horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que não 

enquadrados em outras Classes. 

Devido á heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para outro. 

Assim, a classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a 

profundos. Alguns desta classe possuem características morfológicas similares às dos 

Latossolos. 

8.1.8.3. LATOSSOLO 

Compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 

H hístico.  

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado 

de enérgicas transformações no material constitutivo (salvo minerais pouco alteráveis). 

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram variedades que têm cores pálidas, 

de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenados, transicionais pra 

condições de maior grau de gleização. 

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a 

1 metro. São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, Distróficos 

ou Álicos. São distribuídos por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou 

terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam 

ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. 
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Figura 58: Classes de solo nas Áreas de Influência do empreendimento. 

 

8.1.8.4. COLETA E ANÁLISE DE SOLOS 

Com o objetivo de caracterizar o subsolo da área diretamente afetada, foram 

realizadas sondagens a trado manual.  

As sondagens a trado (Figura 59; Foto 12 a Foto 21) foram distribuídas de forma a 

abranger os pontos mais representativos da área.  Cada sondagem objetivou uma 

caracterização quanto à espessura e constituição dos solos por meio da descrição dos 

intervalos de amostragem, além de permitir uma avaliação da posição do lençol freático, e 

coletas de amostras.  

Foram realizadas 10 sondagens (Figura 60 a Figura 69), totalizando 47,10 m de 

perfuração, com profundidade máxima de 6,20 m. O equipamento utilizado foi o trado 

manual, tipo espiral, diâmetro de 4”.  

Nas sondagens a trado foram coletadas apenas amostras de solo, uma vez que 

durante os trabalhos de perfuração o nível freático não foi atingido. O solo foi amostrado a 1 

metro de profundidade. Após a coleta, as amostras foram devidamente identificadas, 

refrigeradas e enviadas ao laboratório Limnobras (Curitiba/PR).  
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O escopo analítico considerou as atividades a serem desenvolvidas na área e 

contemplou as seguintes análises: Alumínio, Chumbo Total, Enxofre, Ferro Total, Níquel 

Total, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, pH, Óleos e Graxas, Coliformes Fecais e Coliformes 

Termotolerantes.    

 

Figura 59: Mapa com posicionamento das sondagens a trado executadas no local do 
empreendimento. 

 

 

 
Foto 12: Execução da sondagem a trado ST-P1. 

 
Foto 13: Execução da sondagem a trado ST-P2. 



                                                        

273 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

 
Foto 14: Execução da sondagem a trado ST-F1.  

 
Foto 15: Execução da sondagem a trado ST-F2. 

 
Foto 16: Execução da sondagem a trado ST-F3. 

 

Foto 17: Execução da sondagem a trado ST-B1. 

 
Foto 18: Execução da sondagem a trado ST-PH1. 

 
Foto 19: Execução da sondagem a trado ST-PH2. 

 
Foto 20: Execução da sondagem a trado ST-DES. 

 
Foto 21: Execução da sondagem a trado ST-DEN. 
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Figura 60: Perfil de sondagem ST-P1. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626649 

7220453 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 02/09/2014 Data:  02/09/2014 
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Figura 61: Perfil de sondagem ST-P2. 
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torna-se impenetrável ao 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626395 

7221846 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 01/09/2014 Data:  01/09/2014 
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Figura 62: Perfil de sondagem ST-F1. 
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A partir de 5,20m o material 

torna-se impenetrável ao 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626278 

7222181 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 01/09/2014 Data:  01/09/2014 
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Figura 63: Perfil de sondagem ST-F2. 
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A partir de 4,50m o material 
torna-se impenetrável ao 

trado manual 
 

        
 
 
 
 
 
 
  

 

 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626667 

7222286 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 01/09/2014 Data:  01/09/2014 
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Figura 64: Perfil de sondagem ST-F3. 
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torna-se impenetrável ao 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626447 

7222005 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 01/09/2014 Data:  01/09/2014 
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Figura 65: Perfil de sondagem ST-B1. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626503 

7222849 

       Escala 
 
         1:50 

 Ø sondagem (mm) 
 
           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 02/09/2014 Data:  02/09/2014 
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Figura 66: Perfil de sondagem ST-PH1. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
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         1:50 
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           100,0 

Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 02/09/2014 Data:  02/09/2014 
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Figura 67: Perfil de sondagem ST-PH2. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
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Inicial: ----- Final: -----  Data: 02/09/2014 Data:  02/09/2014 
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Figura 68: Perfil de sondagem ST-DES. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
                                  AMBIENTE LTDA  Reg./Visto CREA-PR:   43095 

 Responsável Técnico:          Geóloga Elaine A. Bonacim    Reg./Visto CREA-PR:                           21960D 

Coordenada UTM 
626875 
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Profundidade do nível d'água (m) Rubrica 
Inicial: ----- Final: -----  Data: 02/09/2014 Data:  02/09/2014 
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Figura 69: Perfil de sondagem ST-DEN. 
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 Empreendimento:   MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁ S.A 

 Endereço:                                                                          MUNICIPIOS DE PONTA GROSSA E CAMPO LARGO/PR  

 Empresa Executora: BONACIM & BONACIM GEOLOGIA E MEIO 
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Para caracterizar a qualidade ambiental dos solos na área diretamente afetada, 

foram coletadas amostras nas sondagens a trado.  

Os pontos de amostragem estão locados na Figura 59 e na Tabela 59, estão 

discriminados os resultados das análises bem como os valores limites estipulados pela 

Resolução CONAMA 420/09 (para alguns dos parâmetros analisados).  

 

Tabela 59: Resultado das análises laboratoriais realizadas em amostras de solo emsondagens a 
trado. 

PARÂMETROS 

LIMITES RESULTADOS OBTIDOS 

CONAMA 
420/09 

(INDUSTRIAL) 
UNIDADE 

ST-P1 
(1m) 

ST-P1 
(1m) 

ST-F1 
(1m) 

ST-F1 
(1m) 

ST-F1 
(1m) 

ST-B1 
(1m) 

ST-PH1 
(1m) 

ST-PH1 
(1m) 

ST-DE1 
(1m) 

ST-DE1 
(1m) 

Alumínio (*) - mg/Kg 11998,0 5293,0 8454,0 9246,00 8758,00 6478,0 8500,0 9495,0 10835,0 4174,0 

Chumbo Total (*) 900 mg/Kg 18,6 9,10 23,3 8,60 14,6 4,74 19,1 4,41 22,1 5,78 

Enxofre (*) - mg/Kg 25,8 99,6 112,2 36,6 66,3 66,6 <3,15 148 95,1 91,5 

Ferro Total (*) - mg/Kg 30894,0 29070,0 39826,0 34018,0 53801,0 30828,0 31382,0 35455,0 27679 25853,0 

Níquel Total (*) 130 mg/Kg 16,2 14,4 12,3 12,7 13,3 23,0 14,8 22,5 16,1 22,1 

Nitrato Disponível - mg/Kg <100,0 <100,0 <100,0 100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 

Nitrogênio Amoniacal 
(Disponível) 

- mg/Kg 12,0 12,4 10,3 10,9 14,3 9,8 9,70 13,0 11,4 15,0 

pH (1:1) - - 4,81 4,85 5,1 4,79 4,49 5,12 4,70 5,20 5,01 5,18 

Óleos e Graxas Total 
 

- % 0,034 0,38 0,03 0,01 0,01 0,027 <0,01 0,046 0,024 <0,01 

Análise Microbiológica 

Coliformes Totais - 
NMP/g 

ST 
<0,23 <0,23 <0,24 6,7 31,3 <0,24 0,26 1,0 1,1 2,8 

Coliformes Termo 
tolerantes 

- 
NMP/g 

ST 
<0,23 <0,23 <0,24 0,3 10,8 <0,24 <0,24 <0,24 <0,25 <0,24 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras. 

        CONAMA 420: Valor Máximo Permitido (CONAMA – Resolução n º 420, de 28 de dezembro de 2009) 

 

Comparando-se os resultados obtidos para Chumbo e Níquel, não se observa 

valores acima dos limites da resolução. 
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8.1.9. GEOLOGIA 

8.1.9.1. GEOLOGIA REGIONAL 

8.1.9.1.1. Arranjo Litológico/Litoestratigráfico 

 Regionalmente, o arcabouço geológico insere-se nos domínios de duas grandes 

unidades geotectônicas, denominadas por Hasui et alli (1980) de Faixa de Dobramentos 

Apiaí e Maciço de Joinville, correspondendo, respectivamente, à parte dos blocos São Paulo 

e Vitória (Hasui, 1986). Seu modelado geológico é caracterizado pela presença de faixas 

com estruturação geral NE-SW, alternando conjuntos de metamorfitos de baixo e/ou médio 

grau (de noroeste para sudeste: Itaiacoca, Abapã, Água Clara, Antinha, Lageado, Iporanga, 

Votuverava, Perau, Capiru, Setuva e Turvo-Cajati), complexos granitoides (Cunhaporanga, 

Três Córregos e Agudos Grandes) e complexos gnáissico-granitoide (Apiaí-Mirim) e/ou 

gnáissico-migmatítico/granulítico (Cristalino ou Costeiro). 

 O mapa da Figura 70, extraído e adaptado de Daitx (1996) ilustra adequadamente a 

posição da AID do empreendimento, no tocante às principais unidades litoestratigráficas. 

 Diversos trabalhos litoestratigráficos e geotectônicos, desenvolvidos ao longo dos 

anos e por inúmeros pesquisadores levaram a um quadro bastante confuso das unidades 

geológicas presentes na região, (revisões em Daitx, 1985a; Hasui, 1986 e Campanha, 1991; 

dentre outros), devido ao reduzido número de datações geocronológicas nesses conjuntos 

litológicos. Existe, entretanto, um consenso quase generalizado entre os diversos autores 

que tem efetuado trabalhos de síntese e integração geológica em escala regional (Kaefer & 

Algarte, 1972; Batolla Jr. et alli, 1981; Biondi, 1983; Chiodi Filho, 1984; Hasui, 1986; Soares, 

1987; Campanha et alli, 1987; Biondi et alli, 1989; Hasui et alli, 1989 e Campanha, 1991) de 

que o quadro estratigráfico para essa região pode ser definido, de um modo simplificado, por 

quatro grandes unidades pré-cambrianas (Figura 83), incluindo: 

1º) O Complexo Cristalino (Oliveira, 1916) ou Costeiro (Almeida et alli, 1981), que reúne 

rochas metamórficas do fácies granulito (Complexo Granulítico Serra Negra), de idade 

arqueana (Batolla Jr. et alli, 1977), e do fácies anfibolito (Complexo Gnáissico-Migmatítico), 

gerados no Ciclo Transamazônico (Paleoproterozóico) e retrabalhados no Ciclo Brasiliano 

(Neoproterozóico; Cordani, 1974; Siga Jr., 1995; dentre outros); 

2º) Sequências vulcanossedimentares, de baixo a médio grau de metamorfismo, geralmente 

posicionadas ao redor de núcleos gnaíssico-granitoides e com idades mínimas referíveis ao 

Mesoproterozóico (Batolla Jr. et alli, 1981; JICA/MMAJ, 1983; Campanha, 1991), 

representadas pelas unidades Setuva (Bigarella & Salamuni, 1956) Água Clara (Marini et 
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alli, 1967), Turvo-Cajati (Silva & Algarte, 1981), Perau (Batolla Jr. et alli, 1981; Piekarz, 

1981; Silva et alli, 1982a) e Abapã (Trein et alli, 1985; Reis Neto, 1994).  

3º) Sequências sedimentares, metamorfizadas em grau fraco, com ambiência 

predominantemente do tipo plataformal e idade de geração atribuível ou ao final do 

Mesoproterozóico (JICA/MMAJ, 1983; Campanha, 1991; Reis Neto, 1994) ou ao 

Neoproterozóico (Chiodi Filho, 1984; Hasui et al., 1984a; Soares, 1987 e 1988), 

representadas pelas unidades Iporanga (Leonardos, 1934), Itaiacoca (Almeida, 1956), 

Capiru (Bigarella & Salamuni, 1956), Votuverava (Bigarella & Salamuni, 1958), Antinha (Dias 

& Salazar, 1987) e Lageado (Campanha et al., 1986), ou, de modo resumido, pelo chamado 

Grupo Açungui s.s. (Hasui et al., 1984a); e 

4º) Complexos granitoides gnaissificados (Cunhaporanga, Três Córregos, Agudos Grandes, 

Apiaí-Mirim?) e corpos graníticos intrusivos, em sua maioria de composição cálcio-alcalina e 

subalcalina (Wernick, 1984; Theodorovicz et al., 1988; Wernick et al., 1990; Reis Neto & 

Cordani, 1993; Reis Neto, 1994), constituindo prováveis raízes de arcos magmáticos 

exudados (Soares, 1987; Campanha et al., 1987), instalados durante os intervalos médio e 

superior do Neoproterozóico (Cordani & Kawashita, 1971; Cordani, 1974; Reis Neto & 

Cordani, 1993; Reis Neto, 1994). 

 

Figura 70: Situação da área em relação ao contexto geológico regional (fonte: modificado de Daitx, 
1996). 
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8.1.9.1.2. Descrição das Unidades Litoestatigráficas 

8.1.9.1.2.1. Arqueano 

Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Siga Jr (1995) divide estas rochas em três unidades tectônicas maiores denominadas 

de Domínio Luis Alves, Domínio Curitiba e Domínio Paranaguá. O domínio Curitiba é 

limitado a noroeste pelas sequências metassedimentares e metavulcanossedimentares dos 

Grupos Açungui e Setuva, sendo composto por gnaisses, migmatitos, gnaisses graníticos 

bandados, leucogranitos, anfibolitos e xistos magnesianos. 

Complexo Pré-Setuva 

Definido por Ebert (1971), corresponde às sequências paragnaissicas e o complexo 

granítico intrusivo localizados no Anticlinal do Setuva, sendo caracterizado por quartzo-mica 

xistos e quartzitos encontrados naquela região. 

Schöll et alli (1981) dividiu o complexo em duas unidades principais: uma unidade 

composta por migmatitos associados a granitos de anatexia e ocorrências de rochas 

ultrabásicas; e outra unidade caracterizada por paragnaisses. Definem o contato entre estes 

litotipos por falhas de empurrão, enquanto Campanha (1987) define passagens transicionais 

entre as camadas de xistos de granulação fina, gnaisses e migmatitos. 

Fritzsons et alli (1982) por sua vez, definem as rochas do Complexo Pré-Setuva 

como Proterozóicas e Arqueanas, caracterizadas por migmatitos estromáticos, augen 

gnaisses, gnaisses graníticos e calcoxistos. 

8.1.9.1.2.2. Mesoproterozóico 

Grupo Setuva 

Bigarella & Salamuni (1956) definiram a denominação de Formação Setuva ao 

conjunto de rochas metamórficas aflorantes na região de Rio Branco do Sul e Bocaiúva do 

Sul, caracterizando-o como unidade basal do Grupo Açungui. Ebert (1971) desmembrou o 

Grupo Setuva em Pré-Setuva e Setuva, identificando um hiato metamórfico-estrutural entre 

as duas sequências. 

Soares (1987, 1988) definiram o Grupo Setuva como sendo constituído por 

associações metassedimentares e metavulcanossedimentares com metarenitos, 

metapelitos, metacalcários manganesíferos, metatufos, vulcânicas andesíticas a basálticas e 

metachert ferrífero entre outras, originadas em bacia do tipo retroarco, no Mesoproterozóico.  

Marini (1970) sugere que essas rochas teriam se depositado em águas agitadas, 

pouco profundas durante o Pré-Cambriano Superior. Alguns autores comentam a ocorrência 
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de passagens gradacionais (Batolla Jr et alli, 1981) enquanto outros sugerem contatos por 

falhas de empurrão (Schöll et alli, 1981). 

Pontes (1982) e Soares (1987) citam que estas rochas apresentam um padrão 

estrutural de dobramentos isoclinais fechados, relacionados a cisalhamento dúctil de baixo 

ângulo. A presença de associações minerais com biotita, granada e estaurolita indica 

metamorfismo de grau médio, variando de fácies xisto verde até fácies anfibolito (Piekarz, 

1981; Reis Neto & Soares, 1987). 

a. Formação Perau 

Foi definida por Fritzsons Jr et alli (1982) como unidade basal do Grupo Setuva. A 

formação ocorre em dois blocos distintos, um a norte da Falha da Lancinha-Cubatão e outro 

a sul. Na porção norte ocorre como núcleos isolados denominados de Núcleo Alto Açungui, 

Núcleo Outro Fino, Núcleo Tigre e Núcleo Betara e a sul ocorre bordejando a antiforme do 

Setuva (Schöll et alli, 1982; Lopes, 1983; Fiori et alli, 1987). 

Segundo Fritzsons Jr et alli (1982) é constituída por quartzitos, metacalcários, xistos 

clásticos, metabasitos, metavulcânicas, metavulcanoclásticas e formações ferríferas. É 

comum uma forte foliação de transposição paralela ao acamamento original, ocorrendo 

ainda dobras isoclinais intrafoliais, dobras assimétricas e recumbentes. Piekarz (1984) cita 

que estas rochas foram afetadas por um metamorfismo de baixo grau, fácies xisto verde 

zona da granada, e posteriormente por um retrometamorfismo de muito baixo grau 

detectado pela cloritização das granadas. 

b. Formação Água Clara 

A primeira tentativa de posicionamento da Formação Água Clara numa coluna 

estratigráfica foi efetuada por Marini et alli, 1967 (in: Bigarella et alli, 1967). Os autores 

descrevem a Formação Água Clara composta por uma sequência cálcio-argilosa, composta 

principalmente por cálcio xistos e secundariamente por filitos calcífero, margas 

metamorfisadas e rochas calcárias impuras, além de quartzitos calcíferos até quartzitos, os 

quais repousavam “em aparente discordância sobre as rochas da Formação Votuverava”, 

pois a foliação principal das mesmas possui direção NE e mergulhos para NW, 

posicionando-a no topo do Grupo Açungui. Nesta mesma publicação, os autores 

renomearam a Série Açungui para Grupo Açungui. 

Fuck et alli (1971) reforçam as correlações entre as Formações Capiru e Itaiacoca, 

colocando-as lado a lado e mantém a Formação Águas Clara no topo do Grupo Açungui, 

tendo como embasamento o Formação Setuva. 

Pontes (1981, 1982) posiciona a Formação Água Clara na base do Grupo Açungui 

ao identificar metassedimentos de água profunda, metamorfisados em condições de fácies 

xisto verde alto início do grau médio. A ocorrência de dobras isoclinais quase sempre 
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rompidas representaria um incremento na intensidade de deformação e metamorfismo em 

relação às rochas das Formações Capiru e Votuverava. Estas características, para o autor, 

sugeririam que a Formação Água Clara teria se depositado num ciclo tectônico anterior 

àquelas formações e que provavelmente teria ocorrido no Proterozóico Médio. Reconheceu 

duas associações litológicas distintas, chamadas: 

 Sequência Serrinha (situadas no topo, corresponderia à descrição original de 

Marini op. cit), formada por rochas cálcio-argilosas como cálcio xistos e 

secundariamente filitos calcíferos, metamargas e rochas calcárias impuras (com 

proporções variáveis de Ca e Mg) além de quartzitos calcíferos até quartzitos 

puros, localmente concentrações carbonosas com pequenas concentrações de 

pirita e pirrotita. Estas rochas apresentam-se foliadas nos termos impuros 

havendo minerais micáceos nos planos da estratificação. Seriam rochas formadas 

em ambiente marinho de águas rasas, intertidal a supratidal, e; 

 Sequência São Silvestre (base da unidade), formada por rochas 

vulcanossedimentares rítmicas, englobando metapelitos, metapsamitos, 

carbonatos impuros, mármores silicosos, rochas de origem ígnea (anfibolitos, 

meta-andesitos, metabasitos) e exalitos (clorita-cummingtonita xistos, cherts e 

formações ferro-manganesíferas), correspondendo a rochas de ambiente marinho 

profundo com intensa atividade vulcânica associada. 

Fritzsons et alli (1982) retiraram a Formação Água Clara da base do Grupo Açungui 

situando-a no topo do Grupo Setuva sem, contudo, esclarecer os critérios utilizados para tal 

modificação e atribuindo idade Mesoproterozóica à mesma. 

Fassbinder (1996) estudando a Unidade Água Clara caracteriza a mesma como 

situada na base do Grupo Açungui, haja vista as similaridades de sedimentação com 

Formação Votuverava, pois ambas são consideradas de águas profundas, tendo igual 

composição sedimentar margosa/carbonática e pelítica, diferenciando-se apenas pela maior 

intensidade de deformação. Sistemas deformacionais de baixo ângulo e transcorrências, 

dobramentos e reativações fatiaram as unidades do Grupo Açungui. Após a transpressão, 

houve a implantação dos corpos graníticos associados aos Complexos Três Córregos e 

Cunhaporanga durante evento trativo. Finalmente, novo evento transpressivo ocorreu na 

região, com unidades do Grupo Açungui e os Batólitos Graníticos sendo alçadas ao longo 

das principais estruturas, não havendo inversões estratigráficas. Foi nesta fase que as 

Falhas da Lancinha, Morro Agudo, Itapirapuã, Ribeira, Cerne e Figueira se implantaram.  

Fassbinder (op. cit) sugere que a coluna sedimentar original do Grupo Açungui tem, 

na base, a Formação Água Clara, seguida pelas Formações Votuverava e no topo, Capiru e 
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Itaiacoca. A sedimentação da Formação Água Clara é mais jovem que 1,3 G.a., enquanto 

que a da Formação Votuverava gira em torno de 0,90 G.a. e a das Formações 

Capiru/Itaiacoca em 0,70 G.a. o que para o autor implicaria na existência de bacias 

superpostas.’’ 

8.1.9.1.2.3. Neoproterozóico 

Grupo Açungui 

Definido por Bigarella & Salamuni (1956), é composto pelas Formações Capiru e 

Votuverava. Petri & Suguio (1969) juntam ao grupo a Formação Itaiacoca. Posteriormente 

Marini (1970) e Ebert (1971) propõem a Formação Água Clara como unidade de topo. Dias 

e Salazar Jr (1987) reconhecem a sequência Antinha, também composta por 

metassedimentos da Formação Votuverava, sendo elevada a Formação e colocada no topo 

do Grupo por Fiori (1990). 

A maioria dos autores que discutiam o ambiente de formação das rochas do Grupo 

Açungui são unânimes em admitir condições marinhas para a sua deposição. Alguns 

autores como Petri & Suguio (1969) fazem, no entanto, algumas restrições aos 

metassedimentos a norte do granito de Ribeirão Branco no estado de São Paulo, para os 

quais sugerem ambiente misto de deposição e talvez continental. 

a. Formação Votuverava 

Foi definida por Bigarella & Salamuni (1958) e representa um conjunto litológico que 

aflora na região de Campo Largo até Adrianópolis. É definida por rochas metamórficas de 

baixo grau metamórfico sendo composta por filitos, metassiltitos, mármores, metamargas, 

quartzitos, lentes de dolomitos, metaconglomerados, metabásicas e por vezes, pequenos 

stocks graníticos (Marini et alli, 1967; Schöll et alli, 1980; Soares et alli, 1987). 

Fiori (1990) dividiu a formação em três conjunto litológico denominados: Bromadinho, 

Coloninha e Saivá. As litologias apresentam uma foliação S1 do tipo C bastante marcante, 

em geral paralela ao S0; a foliação S confinada a microlitons da S1; e ocorrendo por vezes a 

foliação S2, uma clivagem ardosiana. Podem ocorrer dobras fechadas a isoclinais 

desenhadas pelo acamamento reliquiar. 

Quanto ao ambiente de deposição, Petri & Suguio (1969) caracterizam as litologias 

como depositadas em ambiente marinho raso, plataformal, da mesma forma que Daitx et alli 

(1996), descrevendo um ambiente marcado por transgressões e regressões. Para Soares 

(1987), representa um ambiente mais profundo, laterais a plataformas carbonática, enquanto 

Campanha et alli (1987) para a formação Iporanga (correlata a Votuverava) cita que 

representa deposito de wildflysch, situada entre uma sequência de plataforma de águas 
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rasas e uma sequência de águas profundas, caracterizando assim uma região de talude ou 

fossa abissal. 

b. Formação Capiru 

Proposta por Bigarella & Salamuni (1956) referindo-se as rochas metassedimentares 

que ocorrem sobre as rochas da Formação Setuva. Abrange os municípios de Curitiba, 

Campo Largo e Bocaiúva do Sul (Marini et alli, 1967). Schöll et alli (1982) descreve a 

formação como uma unidade restrita a parte sul da Falha da Lancinha, com pacotes de 

dolomitos intercalados a quartzitos na base, seguidos por dolomitos bandados e fiolitos 

intercalados a quartzitos grosseiros. 

Fiori (1990) dividiu a Formação em três conjuntos litológicos separados por falhas de 

cavalgamento denominados de: Juruqui na base (filitos com intercalações de quartzitos); Rio 

Branco (mármores dolomíticos com intercalações de filitos rítmicos e quartzitos finos) e 

Morro Grande no topo (intercalações de quartzitos finos a médios e filitos rítmicos). 

Grupo Itaiacoca 

F. F. M. de Almeida descreveu pela primeira vez, em 1944, estromatólitos no Brasil, 

e posteriormente (Almeida, 1957), encontrou diversas outras ocorrências de estromatólitos 

na faixa de carbonatos que se estende desde Itapeva (SP) até Itaiacoca (PR). Esta região 

ele denominou de Formação Itaiacoca e inseriu na “Série” Açungui. 

O Grupo Itaiacoca é uma faixa alongada na direção geral N40E composta por rochas 

metassedimentares e metavulcânicas de baixo grau metamórfico, que se estende desde a 

região de Itaiacoca (PR) até Itapeva (SP). Está situado entre os Complexos Graníticos 

Cunhaporanga e Três Córregos, com relações de contato distintas: o contato do Complexo 

Granítico Cunhaporanga com a borda NW do Grupo Itaiacoca é intrusivo com metamorfismo 

termal; enquanto que o contato com o Complexo Granítico Três Córregos é tectônico, 

marcado pela Zona de Cisalhamento Itapirapuã, de direção predominantemente N40E 

(CPRM, 1977). 

Trein et alli (1985), na região de Abapã (PR), distinguiram no Grupo Itaiacoca duas 

sequências distintas: 

 Sequência Abapã, na base, uma sucessão metavulcanossedimentar composta 

por metarcósios, metarenitos, basaltos, basaltos andesíticos, tufos de 

composição intermediária e, raramente, rochas ácidas. Nas lavas e nos tufos 

ocorrem vesículas e amigdalas, e; 

 Sequência Carbonática, no topo, uma sucessão metassedimentar de 

metassiltitos e quartzitos (metarenitos), recobertos por metadolomitos, em 

contato brusco com a Sequência Abapã. 
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Siga Junior et alli (2003, 2009) atribuem ao Grupo Itaiacoca idade neoproterozóica 

com base em datação U-Pb (628 e 636 Ma) em cristais de zircão de rochas metavulcânicas, 

interpretada como idade de cristalização. Outra população de cristais de zircão forneceu 

idades de 2480 e 1990 Ma, interpretadas como idade do material detrítico de fontes 

paleoproterozóicas. Essas idades divergem das obtidas por Reis Neto (1994), que propõe o 

intervalo entre 1250 e 1080 Ma para deposição do Grupo Itaiacoca. 

Segundo Saunite et alli (2011), o Grupo Itaiacoca foi afetado por quatro episódios 

metamórficos: 

1. Metamorfismo regional (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): atingiu a fácies xisto 

verde, zona da clorita, localmente zona da biotita, formando metadolomitos, filitos 

e anfibolitos, cujas estruturas primárias sedimentares e vulcânicas encontram-se 

em parte preservadas (Reis Neto, 1994; Siga Junior et alli, 2003; Szabó et alli, 

2006); 

2. Metamorfismo dinâmico e hidrotermal (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): este 

episódio transformou os metadolomitos em talco xistos ao longo da Zona de 

Cisalhamento de Itapirapuã e suas ramificações (Szabó et alli, 2006), que 

definem o contato tectônico do Grupo Itaiacoca com o Complexo Granítico Três 

Córregos (630 Ma, Prazeres Filho et alli, 2003) e com a Formação Água Clara 

(1.500 Ma, Weber et alli, 2004). Segundo Szabó et alli (2006), a intensa 

percolação de fluidos com sílica nas zonas de cisalhamento transcorrente foi 

responsável pela formação das principais jazidas de talco na porção meridional 

do Grupo Itaiacoca; 

3. Metamorfismo termal I (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): ocorreu no contato 

intrusivo do Complexo Granítico Cunhaporanga na borda NW do Grupo Itaiacoca, 

formando mármores brancos com bolsões concêntricos contendo paragêneses 

de mais alto grau no núcleo e retrometamórficas nas bordas - tremolita ± 

diopsídio ± forsterita com talco, quartzo e calcita; também ocorrem metapelitos 

com granada ± sillimanita ± andalusita. A auréola de contato intrusivo com o 

Complexo Granítico Cunhaporanga é pouco desenvolvida no Grupo Itaiacoca; 

4. Metamorfismo termal II (ruptura de Gondwana, Cretáceo): ocorreu no contato 

com diques de diabásio com efeitos restritos à espessura de poucos centímetros, 

formando mármores brancos (brucita ± serpentina ± calcita). 
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8.1.9.1.2.4. Neoproterozóico 

Complexo Granítico Três Córregos 

A denominação de Granito Três Córregos foi utilizada primeiramente por Fuck (1966) 

para as rochas graníticas existentes na porção nordeste da quadrícula Quero-Quero (PR), 

se estendendo para leste adentrando a quadrícula Campo Largo (PR), para as quais 

Muratori (1966) adotou igual denominação. 

Fuck et alli (1967), descreve o Batólito Três Córregos como se estendendo desde a 

região de Itaiacoca – Três Córregos (PR) até o rio Itapirapuã, adentrando o estado de São 

Paulo. Paiva et alli (1977), dada a heterogeneidade litológica, textural e composicional, 

passou a denominá-lo de Complexo Granítico Três Córregos. 

Hasui et alli (1984) consideraram a área do Complexo Três Córregos com um alto do 

embasamento (“Maciço de Catas Altas”) e as rochas graníticas deformadas foram 

interpretadas como ortognaisses oriundos de uma evolução por megazonas de 

cisalhamento dúctil sub-horizontais, relacionadas a cinturões móveis de idade “arqueana 

tardia”. Tais ortognaisses foram admitidos no Complexo Setuva e os granitos propriamente 

ditos ficaram restritos a corpos de formas variadas e irregulares, de distribuição esparsa e 

caráter circunscrito. 

Campanha et alli (1987) incluíram no Complexo Apiaí-Mirim anteriormente atribuídos 

ao Complexo Três Córregos e ao Complexo Pré-Setuva, mesmo não sendo claras as 

relações de contato entre os termos deformados e os mais isótropos (apesar de localmente 

existirem algumas evidencias de passagens transicionais). 

Campanha et alli (1988) sugeriram que ao menos parte dos litotipos ortognaissicos 

do Complexo Apiaí-Mirim (admitido como do Paleoproterozóico) poderia representar, na 

verdade, unidades graníticas mais jovens. Quanto aos granitoides claramente intrusivos, 

foram admitidos em dois grupos: granitoide sina tarditectônicos e granitoides póstectônicos. 

Campanha (1991) sugeriu ser mais adequado incluir todas as rochas granitoides e 

ortognaissicas (textural e composicionalmente) no Complexo Três Córregos, restringindo o 

Complexo Apiaí-Mirim às rochas migmatíticas e alguns enclaves de supracrustais os quais 

poderiam, eventualmente, corresponder a um embasamento mais antigo. 

Segundo Prazeres Filho et alli (2003), os Complexos Graníticos Cunhaporanga e 

Três Córregos são compostos por fácies com idades entre 630 e 560 Ma. 

Complexo Granítico Cunhaporanga 

O Granito Cunhaporanga foi definido por Oliveira (1927) e devido a sua grande 

diversidade composicional, textural e estrutural, Algarte & Kaefer (1972) classificaram-no 
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como Complexo Granítico Cunhaporanga. Este batólito apresenta aproximadamente 

2.800km² de área, ocorrendo desde a norte de Ponta Grossa (PR) até o limite dos estados 

do Paraná e de São Paulo. É composto por rochas graníticas e granitognaissicas 

representadas principalmente por monzogranitos e monzogranitos porfiríticos. Através do 

método de datação U-Pb em zircões, Prazeres Filho (2000) encontrou idade de 590Ma para 

o pico do magmatismo granítico. 

Granitos Tardi-Tectônicos 

Fuck et alli (1967) classificam os granitos Cerne, Morro Grande, Varginha, Piedade e 

Rio Abaixo como tardi a pós cinemáticos, constituindo maciços circunscritos concordantes 

ou até discordantes às rochas do Grupo Açungui. Esses granitos são classificados como 

stocks, com forma predominante elíptica e direção NE-SW, concordante com estruturação 

geral do Domínio Apiaí. 

8.1.9.1.2.5. Mesozóico 

Intrusivas Básicas 

A ocorrência de rochas intrusivas básicas no estado do Paraná foi descrita por Marini 

(1967). Esses enxames representam corpos de composição básica, tabulares e com direção 

geral NW-SE. Marini (1970) divide as intrusões em três tipos principais: diabásio e dioritos, 

microgranogabros e microgranodioritos e granodioritos pórfiros. Campanha (1991) descreve 

ainda corpos de diabásio porfirítico, lamprófiros e corpos de composição fonolítica 

peralcalina e microssienítica. 

8.1.9.1.3. Síntese Evolutiva 

O Cinturão Ribeira é considerado um megacinturão colisional que envolveu diversos 

blocos continentais e microcontinentais, suturados no final do proterozóico (Soares et al. 

1998). Nas margens destes blocos desenvolveram-se diferentes tipos de bacias 

sedimentares, com tipos distintos de preenchimento, aos quais se associaram depósitos 

minerais. A maior parte deste preenchimento foi realizada em dois ciclos, envolvendo 

deformação, sendo em parte metamorfizado e transportado sobre os blocos cavalgados, 

aflorando na forma de faixas metamórficas com características de terrenos alóctones dentro 

do cinturão.  Parte, por estar afastada das margens deformadas, ou por constituir coberturas 

de sobrecarga tardi-colisionais, apesar de deformadas, permaneceu como coberturas 

autóctones. No final, dentro dos blocos ativados ou margens orogênicas, desenvolveram-se 

bacias de extensão. O modelo geotectônico básico para explicar a evolução regional 

considera uma ruptura continental pré-1400 Ma, com formação de rifts continentais 

(Sequência Perau, inferior), progredindo para bacias marginais (1300 Ma – Sequência 
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Perau, superior) adjacentes à crosta oceânica. Sucedeu-se a formação de bacias pós-arco 

(back arc, Associação/Unidade Água Clara, superior). O conjunto de entidades sofreu 

intensa deformação e metamorfismo na fácies xisto verde a anfibolito, em torno de 1100 Ma, 

associado a forte convergência, subducção oceânica e colisão tipo arco-continente (Soares 

et al., 2000). 

A partir do início do Mesoproterozóico (1900-2000 Ma), um processo de estiramento 

litosférico ocasionou um rifteamento na margem continental e subsidência com 

preenchimento da bacia. No decorrer do processo a subsidência atingiu o clímax em um 

estágio de máxima convergência extensional, levando a margem oceânica a um rifteamento 

marginal com afluxo de soluções mineralizantes ricas em Ba-Pb-Zn (Cu, Ag, Au) com idades 

isotópicas Pb-Pb nas galenas em torno de 1400 Ma (JICA, 1983 e 1984). Entre 1200 e 1500 

Ma toda a “Sequência” Perau (Piekarz, 1984) e a Formação Água Clara sofreram 

deformação com transposição dúctil, promovendo uma zona de deslocamento no 

embasamento transposto, dobramentos e metamorfismo que atingiu no máximo a fácies 

anfibolito, zona da estaurolita (6 a 7 kb, 500C), acompanhados de subducção da litosfera 

oceânica, formação de arcos vulcânicos, geração de depósitos do tipo SEDEX 

(Perau/Canoas) (Silva et al., 1982 e Daitx, 1996), associações ferro-manganesíferas e 

depósitos de barita com magnetita. Esses dados levam a crer que o Grupo Setuva (Perau + 

Água Clara) foi uma bacia de back-arc durante todo o Mesoproterozóico e início do 

Neoproterozóico, caracterizando um ciclo completo de geração, deformação e fossilização 

das associações litológicas. 

Após a instalação da Bacia Setuva, teve início um soerguimento com discordância 

erosiva por volta de 1200 Ma. Logo em seguida ocorreu um evento geodinâmico de 

convergência compressional e colisão arco-continente, causando um estiramento do back-

arc (Grupo Setuva), proporcionando uma outra tectônica de rifteamento marginal, seguida 

de subsidência com o início da sedimentação do Grupo Açungui. Associam-se os primeiros 

registros da glaciação do Neoproterozóico com idades em torno de 900 Ma (Soares, 1988 e 

Perdoncini & Soares, 1992), geração de magma básico e intrusões na forma de sills datados 

em 1080-1100 Ma (Reis Neto, 1994). Da mesma maneira, começaram a ocorrer a 

mobilização de fluidos hidrotermais migrando através de pacotes porosos e formando 

mineralizações de Pb, Zn (Ag), sinsedimentares e epigenéticas em carbonatos basais, cujas 

datações isotópicas forneceram idades de 850-1050 Ma (JICA, 1984 e Tassinari et al., 

1990). 

O processo de colisão do Bloco Continental Paraná com o arco ocasionou a 

elevação das isotermas e o polidiapirismo dos batólitos Três Córregos e Cunhaporanga em 

torno de 700 Ma, porém gerados em níveis estruturais inferiores ao dos cavalgamentos. 
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Estes, por sua vez, estão associados com uma intensa fase rúptil-dúctil com transporte para 

leste. Este fenômeno causou forte deformação nas rochas do Grupo Açungui, 

preferencialmente nas zonas de cavalgamento com imbricação tectônica acentuada, 

metamorfismo fácies xisto verde, zona da clorita, até no máximo da zona da biotita (4 kb, 

450C). Toda essa deformação imposta ao Grupo Açungui levou ao desenvolvimento de 

foliação filítica e retrometamorfismo superimpostos aos xistos do Grupo Setuva (Reis Neto & 

Soares, 1987).  

Devido a outro processo de soerguimento, as sequências vulcânicas dos arcos 

magmáticos foram erodidas durante o evento de colisão, sendo responsáveis também pela 

exposição dos núcleos granodioríticos dos complexos batolíticos Três Córregos e 

Cunhaporanga, que estavam alojados dentro da infraestrutura e que hoje correspondem a 

raízes dos arcos magmáticos. 

No entanto, focando-se especificamente as sequências supracrustais de baixo e 

médio grau metamórfico, observa-se a existência de duas linhas principais de propostas 

quanto à sua origem e evolução: 

a. Teriam se depositado em um ciclo sedimentar com evolução contínua, de idade 

mesoproterozóica, apresentando uma história deformacional policíclica, em dois 

episódios tectono-metamórficos principais, um com idade mesoproterozóica (entre 

1.400 Ma e 1.200 Ma) e outro associado ao Ciclo Brasiliano (ao redor de 700 Ma) 

(JICA/MMAJ, 1983; Daitx et al., 1983; Tassinari et al., 1990; Campanha, 1991; 

Campanha et al., 1994); nesse modelo a tendência mais atual tem sido a de 

englobar toda a sequência de metamorfitos sob a denominação 

Grupo/Supergrupo Açungui (Campanha et al., 1995); ou 

b. Pertenceriam a ciclos sedimentares distintos, de idade mínima mesoproterozóica 

(paleoproterozóica para Batolla Jr. et al., 1981; ou até arqueana, para Hasui et al., 

1984b e Hasui, 1986) para as sequências vulcanossedimentares, e de idade 

(meso) a neoproterozóica para as sequências sedimentares (Chiodi Filho, 1984; 

Hasui et al., 1984a; Hasui, 1986; Soares, 1987; Biondi et al., 1989; dentre outros); 

nessa proposta, a evolução tectono-metamórfica é policíclica para a primeira 

unidade e monocíclica para a segunda, recebendo ambas as sequências 

denominações distintas, sendo Complexo Setuva (s.l.) a mais empregada para 

referenciar as unidades vulcanossedimentares e Grupo Açungui (s.s.), a de maior 

utilização para o conjunto de unidades sedimentares. 
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8.1.9.2. GEOLOGIA DA ÁREA 

8.1.9.2.1. Litoestratigrafia 

Durante os trabalhos de campo executados na área do empreendimento foram 

visitados e descritos cinquenta e seis afloramentos e pontos de controle localizados não 

somente na AID, mas também no seu entorno, visando à compreensão da geologia regional 

como um todo. As informações foram coletadas tanto em afloramentos litológicos, 

intemperizados em diversos níveis, quanto nos seus produtos residuais/solos. 

Foi possível a identificação de duas unidades geológicas principais, ambas 

pertencentes à Formação Água Clara. As litologias de base são formadas por 

metassedimentos com contribuição vulcânica subordinada enquanto que as de topo são 

compostas por rochas carbonáticas de ambiente de plataforma (águas rasas). 

Estas unidades correspondem a Sequência São Silvestre e Sequência Serrinha, 

respectivamente, definidas originalmente por Pontes (1981). Ambas são de idade 

Mesoproterozóico e apresentam-se deformadas, dobradas e metamorfisadas em condições 

de Fácies Xisto Verde-Anfibolito. 

Além das litologias pertencentes à Formação Água Clara, também foram 

encontradas intrusões/apófises graníticas de pequenas dimensões e diques de diabásio na 

área do empreendimento. Ambas as litologias não se apresentam deformadas e/ou 

metamorfisadas. 

Nas Figura 71 e Figura 72 encontram-se individualizadas as unidades litológicas 

ocorrentes na AID e também nas adjacências. A confecção destes mapas se deu a partir da 

compilação de mapas geológicos existentes e disponíveis (Figura 71), fotointerpretação 

geológica, levantamentos de campo e o mapa elaborado para o Relatório de Reavaliação de 

Reservas-RRR (Araújo, 2014). 
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Figura 71: Mapa geológico da AID do empreendimento e adjacências, municípios de Camo Largo e 
Ponta Grossa – PR. 

 

Figura 72: Mapa geológico da Região de Caçador – São Silvestre, municípios de Campo Largo e Ponta 
Grossa – PR. 
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8.1.9.2.1.1. Formação Água Clara 

Sequência São Silvestre (MPacss) 

As rochas desta sequência situam-se na base da Formação Água Clara, conforme 

definido por Pontes (1981). Trata-se de uma unidade de origem pelítica, com contribuição 

vulcânica subordinada, tendo sido depositada em ambiente marinho profundo. 

Na área do empreendimento, a unidade é formada predominantemente por 

muscovita-quartzo xistos, muscovita xistos e xistos arcoseanos (Foto 22 e Foto 23), de 

coloração cinza a bege com variações esbranquiçadas e avermelhadas. Os muscovita-

quartzo xistos por vezes apresentam porfiroblastos rotacionados de granada, com presença 

de sombras de pressão tipo sigma, confirmando que estas litologias sofreram metamorfismo 

em condições de Fácies Xisto Verde, Zona da Granada. 

 

 
Foto 22: Afloramento de muscovita-quartzo xisto, avermelhado (BRE-0018). 

 

 
Foto 23: Afloramento de muscovita-quartzo xisto com porfiroblastos de granada rotacionada. A 
rocha possui uma foliação penetrativa, anastomosada e marcante (BRE-0007). 
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Foi mapeada uma estreita faixa, com direção acompanhando o trend regional médio 

N60E, formada por níveis centimétricos a métricos de xistos grafitosos, de coloração cinza-

escuro a negro, fortemente deformados (Foto 24). 

Além destes, de forma subordinada também ocorrem níveis centimétricos de 

coloração verde escuro, com fragmentos de rocha dispersos em meio a matriz fina, afanítica 

finos, os quais devem ser correspondentes aos meta lápilli-tufos (Foto 25). 

 
Foto 24: Afloramento de xisto grafitoso, caracterizado por uma foliação penetrativa e anastomosada, 
discretamente dobrada (BRE-0025). 

 

 
Foto 25: Afloramento de Lápili Tufo metamorfisado (?), caracterizado pela coloração verde escuro e 
por possíveis litoclastos preservados. Rocha possui uma foliação penetrativa e anastomosada, 
discretamente dobrada (BRE-0021). 

 

As rochas apresentam-se fortemente deformadas, mostrando uma foliação (Sn) 

penetrativa e marcante, porém irregular e anastomosada (localmente com caráter de 

transposição) definida pela orientação paralela a subparalela de lamelas de muscovita. Esta 

estrutura apresenta-se dobrada, comumente crenulada, localmente mostrando também 

dobradas intrafoliais (Foto 26). 
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Foto 26: Afloramento de muscovita-quartzo xisto mostrando Sn dobrada (BRE-0005). 

 

Sequência Serrinha (MPacse) 

As rochas desta sequência situam-se no topo da Formação Água Clara (Pontes, 

1981), sendo litologias essencialmente de origem química, depositadas em ambiente 

plataformal. As melhores exposições situam-se fora da poligonal de lavra, na pedreira Monte 

Negro. 

A unidade é formada predominantemente por calcários (MPacse(Ca)) com aspecto 

maciço indo até os termos bandados (possível acamamento original preservado), sendo de 

granulação fina a média, coloração variando do cinza-claro até o cinza esbranquiçado (Foto 

27). O caráter de deposição em águas rasas pode ser comprovado a partir de estruturas 

cruzadas acanaladas (Foto 28) encontradas na pedreira Monte Negro, situada a NE da área, 

que representa a extensão norte da unidade de interesse do presente empreendimento. A 

rocha mostra forte reação ao HCL comprovando a composição calcítica predominante. 

 

 
Foto 27: Afloramento de calcário calcítico, cinza escuro a esbranquiçado, apresentando bandamento 
marcante -Feições como estrutura cruzada acanalada. 
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Foto 28: Afloramento de calcário calcítico, cinza escuro a esbranquiçado, apresentando bandamento 
marcante  comprovam ao ambiente marinho raso de deposição. Pedreira Monte Negro (BRE-0002). 
 

Na área de pesquisa, os afloramentos de calcários são restritos, restringindo-se a 

blocos em meio à vegetação (Foto 29) e restos em meio a solo argiloso de coloração 

vermelho-escuro. Feições do tipo lapiás também são comuns nestes tipos litológicos. 

 

 
Foto 29: Blocos de calcário calcítico, cinza escuro a esbranquiçado, por vezes apresentando estruturas 
de dissolução - lapiás  - em meio a mata (BRE-0001). 
 

Além dos calcários, ocorrem rochas impuras, classificadas informalmente como 

metamarga, intemperizada, com cor amarelado com mesclas em tons avermelhados. 

Marcante é a presença de horizonte manganesífero (Foto 30). 
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Foto 30: Afloramento de metamarga com horizonte manganesífero (BRE-0035). 

 

8.1.9.2.1.2. Rochas Graníticas Intrusivas (MPgr) 

Ocorrem na área de pesquisa intrusões/apófises graníticas porfiríticas, de 

composição alcalina, relacionadas ao Batólito Granítico Três Córregos. Sua expressão em 

superfície varia de centímetros a poucos metros. São rochas caracterizadas pela textura 

fanerítica inequigranular porfirítica, estrutura maciça, sendo composta por uma matriz 

milimétrica a base de quartzo, k-feldspato e muscovita e por fenocristais centimétricos de k-

feldspato. Minerais máficos não foram visualizados (Foto 31). 

 

 
Foto 31: Afloramento de granito alcalino, porfirítico, de coloração rósea, composto por fenocristais de 
k-feldspato envoltos numa matriz de quartzo+feldspato+muscovita (BRE-0013). 

 

8.1.9.2.1.3. Diques de Diabásio (JKdb) 

Ocorrem como corpos retilíneos, com orientação NW-SE, facilmente individualizados 

em fotografia aérea. São rochas ígneas, de coloração cinza-escuro a negro, isótropas, com 

textura intergranular típica e magnetismo presente. Apresentam-se na forma de blocos 
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arredondados quando intemperizados (Foto 32 e Foto 33). O solo produzido pelos mesmos 

é semelhante a aquele produzido pelas rochas carbonáticas, porém os diques apresentam 

grande quantidade de minerais pesados além de serem solos magnéticos. 

 

 
Foto 32: Afloramento/blocos de dique de diabásio/dolerito, isótropo, cinza-escuro a negro, em meio a 
solo argiloso, vermelho-escuro, magnético (BRE-0009). 

 

 
Foto 33: Zona de contato entre dique de diabásio/dolerito (esquerda), fortemente intemperizado 
(solo vermelho-claro) com muscovita-quartzo-grafita xistos da Sequência São Silvestre (BRE-0006). 
 

8.1.9.2.2. Geologia Estrutural 

A área de pesquisa está situada no compartimento C (Cerro Azul) de Gois et alli 

(1985). Apesar de não haver grandes lineamentos estruturais cortando a área, a mesma 

está balizado por dois lineamentos regionais, a norte pela Falha de Itapirapuã e a sul pela 

Falha de Morro Agudo. Contudo nenhum destes traços estruturais está contido na mesma. 

A Falha de Itapirapuã, com direção N40E, surge por debaixo dos sedimentos da 

Bacia da Paraná nas proximidades de Itaiacoca e estende-se a fronteira dos estados do PR 
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e SP. Para Rodrigues et al (1977), esta estrutura (ou feixe de estruturas) coloca em contato 

as litologias do Complexo Granítico Três Córregos com as rochas do Grupo Açungui. 

A Falha de Morro Agudo situa-se na porção central do escudo paranaense, surgindo 

por debaixo das rochas da Bacia do Paraná a NE da Colônia Witmarsun. Apresenta traçado 

irregular, com aspecto anastomosado. A denominação de Falha da Ribeira (Algarte et al., 

1973) foi atribuído a uma de suas ramificações, de direção aproximada E-W e que passa 

pelas localidades de Descampado e Ressaca. 

Através de análise de imagens de satélite, Gois et alli (1985) encontraram 

lineamentos nas direções preferenciais N30-60E (65,27%), N40-50E (25,10%) em escala 

1:250.000.  

Durante os trabalhos de campo foram coletadas informações estruturais tanto da 

área como nas adjacências. Ao todo foram recuperadas 78 medidas estruturais de foliação, 

sendo: 37 medidas de foliação e bandamento, 07 medidas em planos de fratura com 

indicadores de cisalhamento, 28 medidas de fraturas 04 medidas de lineação de estiramento 

e 02 medidas de eixos de dobra (Tabela 59). 

A foliação principal na área de pesquisa, denominada de Sn, é marcante e 

penetrativa tendo geometria predominantemente anastomosada na Sequencia São Silvestre 

e retilínea, paralela à subparalela ao bandamento original nas litologias da Sequência 

Serrinha (Calcários). Esta foliação é a que define a geometria das unidades geológicas na 

região. 

Considerando que as Sequencias São Silvestre e Serrinha fazem parte da Formação 

Água Clara, os dados de foliação de ambas foram tratados primeiramente de forma 

integrada. A projeção da foliação pode ser visualizada na Figura 73 e Figura 74, 

respectivamente diagrama de polos e contorno da Sn. Os diagramas mostram que a 

foliação, para a Formação Água Clara na área de pesquisa, apresenta-se dobrada, tendo 

concentração média dos polos dos flancos do dobramento em 307°/44° (planos com atitude 

127/56 ou N37E/56SE) e 131°/34° (planos com atitude 311/56 ou N41W/56NW), com ângulo 

interflancos de aproximadamente 104° (dobramentos abertos) e eixo calculado desta 

estrutura em 39°/2,2°. No entanto, ocorrem dispersões da Sn que podem estar relacionadas 

a características reológicas de cada unidade ou superposição de eventos deformacionais. 

Por isso, os dados serão analisados a seguir de forma separada para cada sequência 

litológica. 
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Tabela 60: Dados estruturais coletados em campo, área 802.585/1968. 

Afloramento Foliação Cisalhamento Fraturas Lineação Eixo de Dobra

BRE-0002 138/87 325/70 185/60 84/38 150/70

BRE-0002 142/60 150/70 84/74 70/15

BRE-0002 127/42 32/80 93/45

BRE-0002 125/50 345/88 234/39

BRE-0002 127/40 155/85 227/85

BRE-0002 55/22 160/85 218/65

BRE-0002 24/30 245/80

BRE-0002 160/85 129/85

BRE-0002 80/37

BRE-0002 345/70

BRE-0002 123/41

BRE-0002 14/39

BRE-0002 150/70

BRE-0005 310/85 50/28

BRE-0005 320/55

BRE-0005 142/85

BRE-0007 335/50

BRE-0010 265/50

BRE-0011 285/35

BRE-0017 120/85

BRE-0018 275/85 164/69

BRE-0018 95/88 160/55

BRE-0018 285/70

BRE-0018 155/65

BRE-0019 276/80 185/89

BRE-0019 187/85

BRE-0019 185/85

BRE-0019 70/80

BRE-0019 355/80

BRE-0020 295/60

BRE-0021 305/50

BRE-0023 297/54

BRE-0025 300/60

BRE-0025 318/60

BRE-0027 335/89

BRE-0030 318/46 227/25

BRE-0030 110/60

BRE-0031 318/65

BRE-0032 305/50 250/70 168/85 160/15

BRE-0032 205/40

BRE-0033 328/60

BRE-0035 138/52

BRE-0036 325/80

BRE-0036 105/65

BRE-0041 266/60 355/80

BRE-0041 327/75 205/85

BRE-0046 300/82 330/80

BRE-0046 30/90

BRE-0046 110/20  
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Figura 73: Diagramas de polos da foliação Sn encontrados nas rochas da Formação Água Clara (37 
medidas, Projeção Hemisfério Inferior).● Calcários e ● Metamargas da Formação Serrinha e ● Xistos 
da Formação São Silvestre. 

 

Figura 74: Diagramas de contorno (isovalores) da foliação/bandamento das rochas da Formação 
Água Clara. As rochas apresentam-se dobradas com concentração média dos polos dos flancos do 
dobramento em 307°/44° e 131°/34° e polo médio ao redor de 38°/2,2° (37 medidas, Projeção 
Hemisfério Inferior). 
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As rochas da Sequência São Silvestre, base da formação Água Clara, são 

caracterizadas essencialmente por pelitos com contribuição vulcânica. Estas litologias 

apresentam-se fortemente deformadas, mostrando uma foliação (Sn) penetrativa e 

marcante, porém irregular e anastomosada (localmente com caráter de transposição) 

definida pela orientação paralela a subparalela de lamelas muscovita. Esta estrutura em 

afloramento apresenta-se dobrada, comumente crenulada, localmente mostrando também 

dobras intrafoliais. 

As medidas tomadas na Sequência São Silvestre estão projetadas nas Figura 75 e 

Figura 76, respectivamente diagrama de polos e de contornos. Pode ser observado que a 

foliação Sn apresenta-se dobrada, de forma assimétrica, porém com medidas mais 

frequentes para NW do que para SE. Os polos das medidas das camadas com caimento 

para NW apresentam polo médio ao redor de 129/36, indicando que a camada apresenta 

atitude média ao redor de 309/54 ou N39E/54NW. 

Com menor frequência foram tomadas 04 atitudes com caimento para SE, 

apresentando dispersões com polos médios ao redor de 313º/03 e 275º/02º, ou seja, 

atitudes dos planos entre 167º/87º e 95/88º (N77E/87SE e N05E/88SE). Por serem 

esporádicas, pode-se considerar que estas atitudes estejam refletindo processos localizados 

devido à deformação heterogênea. 

O padrão de dobramentos das litologias da Sequência São Silvestre, em média é o 

do tipo Dobras Abertas, com ângulo interflancos de até 111º. 
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Figura 75: Diagramas de polo da foliação Sn encontrados nas rochas da Sequência São Silvestre (20 
medidas, Projeção Hemisfério Inferior). 

 

 

Figura 76: Diagramas de contorno (isovalores) da foliação Sn, encontrados nas rochas da Sequência 
São Silvestre. Concentração média dos polos das camadas em 130°/34° (atitude média das camadas 
ao redor de 310°/34°), 20 medidas, Projeção Hemisfério Inferior. 
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No caso da Sequência Serrinha, composta essencialmente por calcários e margas 

metamorfisadas, a estrutura predominante é o bandamento composicional (S0) o qual possui 

uma foliação (Sn) definida por lamelas de sericita/muscovita finamente cristalizadas, 

disposta paralela a sub paralelamente ao S0. A principal exposição da camada de calcário 

ocorre fora dos limites da poligonal de lavra, situada na pedreira Monte Negro. 

As medidas tomadas apresentam-se projetadas nas Figura 77 e Figura 78, 

respectivamente diagramas de polos e de contornos. Percebe-se claramente que as 

camadas desta unidade encontram-se dobradas, com concentração média dos polos dos 

flancos das camadas em 309°/45° (camadas com atitude clar 129º/45º ou N39E/45SE) e 

152°/11° (camadas com atitude 332º/79º ou N62E/79NW), tendo eixo médio calculado ao 

redor de 58º/18º. 

Apesar da maior concentração das medidas indicarem um predomínio das camadas 

com caimento para SE, nota-se uma continuidade entre as mesmas. O ângulo dos 

dobramentos, em média, gira ao redor de 1200, mostrando que as rochas seguem um 

padrão de dobramentos suaves, porém havendo localmente dobramentos com até 40º de 

ângulo interflancos indicando a presença de dobras fechadas. Sendo assim, apesar das 

características reológicas peculiares a cada litotipo, a Formação Água Clara de uma 

maneira geral na área de apresenta strike N40-80E com caimentos predominantemente 

para NW, localmente e em menor escala, para SE. 
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Figura 77: Diagramas de polo das medidas do Bandamento encontrado nas rochas da Sequência 
Serrinha (15 medidas, Projeção Hemisfério Inferior). 

 

 

Figura 78: Diagramas de contorno (isovalores) - Projeção Hemisfério Inferior - Bandamento Sequência 
Serrinha (Carbonática). As rochas apresentam-se dobradas com concentração média dos polo dos 
flancos do dobramento 305°/47° e 165°/20° e pólo médio ao redor de 65°/26°. 

309/45 

152/11 

58/18 
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Foram encontradas diversas direções de faturamento na área de pesquisa. Ao todo 

foram tomadas 35 medidas de fraturas na região da área de pesquisa, contudo não se 

limitando a ela. A distribuição das direções efetuadas em campo pode ser visualizada na 

Figura 79. 

 

Figura 79: Diagrama de rosetas para fraturas (35 medidas) na área de pesquisa. 
 

Das 35 medidas efetuadas, 15 (42,86%) projetaram-se no quadrante NW e 20 

(57,14%) no quadrante NE. 

Das medidas tomadas para o quadrante NE, 17,14% projetaram-se na direção N70-

80E, 11,43% na direção N60-70E e 8,57% na direção N50-60E. Pode-se dizer então que do 

padrão preferencial de faturamento na região, 37,14% das medidas situa-se entre N50-80E. 

Das medidas projetadas no quadrante NW, 11,43% situam-se entre N80-90W e 

8,57% nas direções N20-30W e N60-70W, totalizando desta forma 28,57% do universo 

amostral, ou pode-se considerar que 20% das medidas situam-se entre N60-90W. 

Das medidas efetuadas então, nota-se que 57,14% das direções preferenciais 

situam-se ao redor de N80E podendo haver variação de 45,60 nas mesmas. 

8.1.9.2.3. Sondagem e Detalhamento da Unidade Carbonática 

8.1.9.2.3.1. Sondagem rotativa 

Foi executado em 2014 um programa de sondagem diamantada objetivando 

caracterizar as rochas da camada carbonática, mapeada na área de pesquisa. Foram 

executados 18 furos diamantados, totalizando 2.834 m. Destes, apenas dois furos não 

obtiveram êxito, atravessando apenas as rochas encaixantes (filitos/xistos). Os demais 

interceptaram as rochas da Formação Serrinha, unidade carbonática de topo da Formação 

Água Clara. Os dados de produção do programa de sondagem podem ser visualizados na 

Tabela 61. 

17,14% 
11,43% 8,57% 

8,57% 

11,43% 
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Os furos inicialmente foram executados com diâmetro NTW (57 mm) até a 

estabilização em rocha, passando depois para o diâmetro BTW (42 mm) apresentando 

recuperação média em torno de 90%. 

As amostras de calcários dos testemunhos foi obtida de 5 m em 5 m, gerando massa 

aproximada de 0,5 kg por amostra (Relatório de Reavaliação de Reservas, 2014). No total 

foram coletadas 481 amostras de calcário, as quais foram enviadas o laboratório LAMIR 

(UFPR) para preparação e análise química. 

Tabela 61: Dados do programa de Sondagem Diamantada (Fonte: Relatório de Reavaliação de 
Reservas, DNPM nº 802.585/1968, 2014). 

 

8.1.9.2.3.2. Caracterização Química das Rochas Calcárias 

As rochas carbonáticas são constituídas, basicamente por calcita (carbonato de 

cálcio) e/ou dolomita (carbonato de cálcio e magnésio), incluindo ainda certas impurezas 

como matéria orgânica, silicatos, fosfatos, sulfetos, sulfatos, óxidos e outros.  

Calcário é a denominação utilizada para caracterizar um grupo de rochas que 

contêm mais de 50% de carbonatos na sua composição. Várias são as classificações para 

as rochas calcárias, sendo uma das comumente utilizada, a proposta por Krumbein & Sloss 

(in Bigarella, 1953) que se baseia na porcentagem de óxido de magnésio equivalente (MgO) 

e na relação magnesiana (MgO/CaO), conforme Tabela 62. 

 

Parâmetros dos furos de sonda – DNPM 802.585/1968 – Caçador II 

Furo 
Coordenadas 

Cota (m) Início Fim 
Profundidade 

Final (m) 
Profundidade 
de Acum (m) 

Azm Incl 
Este Norte 

PRC-01 626283 7223405 710 02/dez 04/dez 201 201 120 60° 

PRC-04 626486 7223206 670 05/dez 09/dez 201 402 120 60° 

PRC-02 625981 7223147 752 10/dez 12/dez 180 582 120 60° 

PRC-08 626243 7222857 734 11/jan 14/jan 100 682 120 60° 

PRC-05 625592 7222821 707 17/jan 20/jan 180 862 120 60° 

PRC-09 625878 7222547 760 22/jan 24/jan 84,5 946,5 120 60° 

PRC-06 625214 7222371 734 27/jan 29/jan 180 1.126,5 120 60° 

PRC-10 625600 7222218 738 30/jan 31/jan 180 1306,5 120 60° 

PRC-03 626806 7223869 681 03/fev 06/fev 171 1.477,5 120 60° 

PRC-07 625087 7222155 759 08/fev 11/fev 180 1.657,5 120 60° 

PRC-15 628109 7224425 686 12/fev 14/fev 93,5 1.751,5 120 60° 

PRC-11 627401 7224362 659 17/fev 20/fev 201 1.952 120 60° 

PRC-12 627580 7224168 703 21/fev 26/fev 139,5 2.091,5 120 60° 

PRC-13 627764 7223972 778 28/fev 01/fev 81,5 2.173 120 60° 

PRC-14 627821 7224643 640 03/mar 05/mar 192 2.365 120 60° 

PRC-20 626026 7222930 726 12/mar 14/mar 160 2.525 120 60° 

PRC-19 625800 7222671 733 15/mar 18/mar 159 2.684 120 60° 

PRC-18 625393 7222336 739 19/mar 21/mar 150 2.834 120 60° 
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Tabela 62: Classificação de Krumbein & Sloss (1951) para rochas calcárias. 
Classificação MgO equivalente MgO/CaO 

Calcário 0 – 1,1 0 – 0,02 

Calcário magnesiano 1,1 – 2,1 0,02 – 0,04 

Calcário dolomítico 2,1 – 10,8 0,04 – 0,25 

Dolomito calcítico 10,8 – 19,5 0,25 – 0,56 

Dolomito 19,5 – 21,6 0,56 – 0,72 

 

Bigarella (1953) propôs uma classificação para as rochas calcárias do Grupo 

Açungui (Tabela 63), também baseada na composição química, a qual corresponde a um 

detalhamento da classificação de Krumbein & Sloss (1951, in Bigarella & Salamuni, 1956). 

 

Tabela 63: Classificação para rochas calcárias segundo a relação magnesiana (RM) (Bigarella & 
Salamuni, 1956), onde RM = relação magnesiana (MgO/CaO). 

DENOMINAÇÕES RM – DENOMINAÇÃO RM - DENOMINAÇÃO 

Rocha Calcária Pura 
(0-5% de NC) 0-0,08 = Calcário puro 

0-0,02 = calcário calcítico puro 

 0,02-0,08 = calcário magnesiano puro 

 0,08-0,25 = Calcário dolomítico puro  

 0,25-0,56 = Dolomito calcítico puro  

 0,56-0,72 = Dolomito puro  

Rocha Calcária Semipura 
(5-10% de NC) 0-0,08 = Calcário Semipuro 

0-0,02 = calcário calcítico semipuro 

 0,02-0,08 = calcário magnesiano semipuro 

 0,08-0,25 = Calcário dolomítico semipuro  

 0,25-0,56 = Dolomito calcítico semipuro  

 0,56-0,72 = Dolomito semipuro  

Rocha Calcária Impura 
(10-50% de NC) 0-0,08 = Calcário Impuro 

0-0,02 = calcário calcítico impuro 

 0,02-0,08 = calcário magnesiano impuro 

 0,08-0,25 = calcário dolomítico impuro  

 0,25-0,56 = dolomito calcítico impuro  

 0,56-0,72 = dolomito impuro  

 

Os resultados químicos das amostras dos testemunhos de sondagem foram 

submetidos a esta sistemática de classificação e pode ser visualizados tanto no diagrama 

composicional triangular CaCO3 - MgCO3 - Não Carbonato da Figura 80 (adaptado de 

Bigarella, 1953), com a delimitação dos grupos de rocha considerando o grau de pureza 

(puro, semipuro e impuro), bem como podem ser visualizados na Tabela 64, com a 

distribuição quantitativa de amostras por grupo e subgrupo. 

Em termos composicionais foram obtidos valores de até 96,88% de CaCO3, 47,76% 

de MgCO3 e até 98,37% de componentes Não Carbonáticos. No diagrama da Figura 80, 

onde estão projetados os teores destes três componentes, percebe-se uma maior 
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concentração da população amostral no vértice da calcita (CaCO3), nos campos das Rochas 

Carbonáticas Puras e Semipuras, com pequenas variações na presença de MgCO3. As 

demais amostras encontram-se dispersas no campo das Rochas Carbonáticas Impuras e 

das Rochas Não Carbonáticas e podem ser reflexo do aumento, respectivamente, da 

contribuição siliclástica durante a deposição química dos carbonatos. 

Das 455 amostras analisadas, 177 foram classificadas como Rochas Carbonáticas 

Puras, 120 como Rochas Carbonáticas Semipuras, 120 como Rochas Carbonáticas Impuras 

e 38 como rochas Não Carbonáticas. 

 

 

Figura 80: Diagrama triangular CaCO3 - MgCO3 - Não Carbonato (adaptado de Bigarella, 1953). 
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Tabela 64: Resumo estatístico da classificação das amostras de sondagem segundo a classificação de 
Bigarella (1953). 

Classificação da Unidade Carbonática Contagem (%) Tipo (%) Grupo 

Rocha Carbonática Pura 

Calcário calcítico puro 8 1,76 

38,90 
Calcário dolomítico puro 89 19,56 

Calcário magnesiano puro 79 17,36 

Dolomito calcítico puro 1 0,22 

Rocha Carbonática Semipura 

Calcário dolomítico semipuro 99 21,76 

26,37 Calcário magnesiano semipuro 13 2,86 

Dolomito calcíticos semipuro 8 1,76 

Rocha Carbonática Impura 

Calcário dolomítico impuro 63 13,85 

26,37 
Calcário magnesiano impuro 3 0,66 

Dolomito calcítico impuro 30 6,59 

Dolimito impuro 24 5,27 

Rochas Não Carbonáticas 38 8,35 8,35 

 

As Rochas Carbonáticas Puras correspondem a 38,90% da amostras coletadas nos 

testemunhos de sondagem na área reavaliada. Os litotipos Calcário Dolomítico Puro 

(19,56% - 89 amostras) e Calcário Magnesiano Puro (17,36% - 79 amostras) são os termos 

predominantes. No entanto, ocorrem ainda de forma discreta os termos Calcário Calcítico 

Puro (1,76% - 8 amostras) e Dolomito Calcítico Puro (0,22% - 01 amostra). 

Já as Rochas Carbonáticas Semipuras perfazem 26,37% do conjunto amostrado. Os 

Calcários Dolomíticos Semipuros (21,76% - 99 amostras), sendo inclusive em termos 

globais, o litotipo dominante na unidade carbonática. Além deste, também ocorrem Calcários 

Magnesianos Semipuros (2,86% - 13 amostras) e Dolomito Calcítico Semipuro (1,76% - 08 

amostras). 

Os Calcários Impuros compõem 26,37% da população de amostras. Neste grupo, os 

Calcários Dolomíticos Impuros predominam (13,85% - 63 amostras), havendo ainda os 

Dolomitos Calcíticos Impuros (6,59% - 30 – amostras), Dolomitos Impuros (5,27% - 24 

amostras) e subordinadamente os Calcários Magnesianos Impuros (0,66% - 03 amostras). 

Do total das amostras oriundas da sondagem, cerca de 8,13% ou 37 amostras 

corresponderam a rochas não carbonáticas. 

Os teores médios de CaO(%), MgO(%), SiO2(%), Al2O3(%) e do Fator de Saturação 

(FSC) de cada grupo e subgrupo de rochas carbonáticas pode ser visualizado na Tabela 65. 

A leitura e análise da distribuição das amostras no gráfico composicional da Figura 

80 demonstram que há um espectro deposicional contínuo a partir das Rochas Carbonáticas 

Puras, passando pelas Semipuras e indo até as Carbonáticas Impuras, indicando que 

grosso modo, os teores de CaO e FSC diminuem gradativamente enquanto que os teores 
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de MgO, SiO2 e Al2O3 aumentam, naquela ordem. Certamente este fato deve estar 

relacionado ao aumento da contribuição siliciclástica do ambiente deposicional. 

As Rochas Não Carbonáticas apresentam um alto teor médio de SiO2, Al2O3 e baixo 

teor de CaO, MgO e FSC, muito distinto em relação ao Grupo de Rochas Carbonáticas. 

Dado ao alto teor de SiO2 e Al2O3, possivelmente estas rochas devam se tratar de 

intrusões/apófises graníticas, muito comuns na área de pesquisa. 

Tabela 65: Composição média de teores dos grupos de rochas calcárias, obtidos através da análise 
química dos testemunhos de sondagem. 

Classificação Química da Unidade Carbonática CaO (%) MgO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) FSC 

Rocha Carbonática Pura 

Calcário calcítico puro 53,07 1,20 2,25 0,53 823,50 

Calcário dolomítico puro 46,65 6,06 6,91 1,28 233,98 

Calcário magnesiano puro 50,77 2,79 4,45 0,84 392,63 

Dolomito calcítico puro 40,67 10,63 8,69 1,50 152,77 

Rocha Carbonática Semipura 

Calcário dolomítico semipuro 44,22 6,66 9,79 1,81 155,21 

Calcário magnesiano semipuro 49,11 3,02 6,57 1,28 262,12 

Dolomito calcíticos semipuro 37,38 11,72 15,38 2,49 80,82 

Rocha Carbonática Impura 

Calcário dolomítico impuro 38,21 6,46 19,07 4,02 71,81 

Calcário magnesiano impuro 39,26 2,49 19,94 4,19 73,51 

Dolomito calcítico impuro 28,62 10,85 27,96 5,96 36,12 

Dolimito impuro 20,51 17,28 35,84 5,71 20,44 

Rochas Não Carbonáticas 7,17 5,84 54,83 13,49 4,81 

 

Outra classificação das rochas calcárias também foi realizada, levando-se em 

consideração o teor de Magnésio (MgO%) e o Fator de Saturação de Cálcio (FSC), índices 

estes determinantes da qualidade do calcário, visando sua utilização como matéria prima 

para fabricação de cimento. Os parâmetros utilizados nesta classificação apresentam-se 

descritos na Tabela 66. 

Tabela 66: Classificação das rochas carbonáticas com base no teor de MgO e FSC (fonte: Relatório de 
Reavaliação de Reservas, DNPM nº 802.585/1968, 2014). 

Classificação Litológica conforme os teores de MgO (%) e FSC 

Litologia Parâmetro Usado Amostras Proporção 

Calcário Magnesiano 5% < MgO < 10% 396 87,03 

Dolomito MgO > 10% 59 12,97 

Calcário calcítico FSC > 200 173 38,02 

Calcário silicoso FSC < 200 282 61,98 

 

Em relação ao teor de MgO, 87,03% das amostras (ou 396 amostras) foram 

classificadas como Calcário Magnesiano e 12,97% das amostras (ou 59 amostras) foram 

classificadas como Dolomito. 
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Considerando o FSC, 61,98% das amostras (ou 282 amostras) foram classificadas 

como Calcário Silicoso e 38,02% (ou 173 amostras) foram classificados como Calcário 

Calcítico. 

A partir da análise química de cada furo, considerando as espessuras de cada 

litologia presente no furo e suas respectivas áreas de influência, foi possível gerar uma 

média geral do teor dos óxidos principais para cada litologia, conforme o teor de MgO e 

FSC. A Tabela 67 apresenta os resultados das análises químicas dos principais óxidos por 

litotipo na área de pesquisa. 

Tabela 67: Composição média de teores dos grupos de rochas calcárias ocorrentes na AID e obtidos 
através da análise química dos testemunhos de sondagem (fonte: Relatório de Reavaliação de 
Reservas, DNPM nº 802.585/1968, 2014). 

Óxidos 
MgO FSC 

Calcário Magnesiano Dolomito Calcário Calcítico Calcário Silicoso 

CaO 42,81 28,49 49,76 39,20 

MgO 7,03 12,21 3,21 4,11 

Al2O3 10,88 27,78 5,28 4,14 

SiO2 2,27 5,84 1,13 19,52 

Fe2O3 1,26 2,81 0,68 2,70 

FSC 137 65 394 94 

LOI 34,52 21,55 39,11 28,61 

 

8.1.9.3. HIDROGEOLOGIA 

As unidades geológicas que compõem a área em estudo foram divididas em três 

domínios hidrogeológicos: 

 Fraturado: água está associada à presença de descontinuidades na rocha, 

responsáveis por uma porosidade secundária associada a falhas, fraturas e 

diáclases. É representado pelas rochas ígneas e metamórficas; 

 Fraturado-Cárstico: água está relacionada à presença de descontinuidades na 

rocha, como falhas, fraturas e diáclases, associadas a feições de dissolução. 

Corresponde à região de ocorrência de rochas sedimentares ou 

metassedimentares associadas a rochas calcárias. A estas últimas estão 

relacionadas às feições de dissolução; 

 Poroso: água está contida entre os grãos que compõem a rocha (porosidade 

primária). É representado pelas rochas sedimentares. 

Na região em estudo, os aquíferos fraturados são representados aos 

metassedimentos da base da Formação Água Clara, às intrusões graníticas, e aos diques 

de diabásio; os aquíferos fraturado-cársticos estão associados às rochas carbonáticas do 
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topo da Formação Água Clara; e os aquíferos porosos se correlacionam aos aluviões dos 

rios da região. 

Aquíferos Fraturados 

A porosidade e permeabilidade primárias das rochas são praticamente nulas. A 

potencialidade de armazenamento da água está intimamente associada à extensão, 

continuidade e interligação dos fraturamentos, bem como da abertura e densidade destas 

estruturas. A recarga depende da interseção das fraturas com as drenagens ou por 

infiltrações verticais através do manto de intemperismo. As vazões obtidas estão entre 7 e 

8m3/h. 

Para os aquíferos fissurados, as águas classificam-se no campo das águas 

bicarbonatadas cálcicas e/ou magnesianas, porém, são comuns as bicarbonatadas 

sódicas. De acordo com a classificação das águas pela dureza total, as águas desses 

aquíferos mostram-se pouco duras. 

Aquíferos Fraturado-Cársticos 

Este domínio corresponde aos aquíferos representados por rochas calcárias 

associadas a metassedimentos. A água, neste caso, está localizada, principalmente, nas 

fraturas das rochas e ao longo dos planos de dissolução das rochas calcárias.  A grande 

maioria dos poços perfurados explora água de rochas carbonáticas, demonstrando ser o 

potencial destes aquíferos superior ao dos fissurados e granulares. A recarga dos 

aquíferos se processa por infiltração das águas meteóricas e subordinadamente por 

perdas “per descensun” dos aquíferos sobrepostos. 

As águas dos aquíferos fraturado-cársticos, classificam-se como águas 

bicarbonatadas cálcicas e/ou magnesianas, sendo predominantes as primeiras. De acordo 

com a classificação das águas pela dureza total, as águas desses aquíferos mostram-se 

dominantemente duras. São comuns vazões na ordem de 100m3/h. 

Aquíferos Porosos 

São classificados em depósitos não consolidados e compreendem areias, argilas, 

cascalhos e argilas turfosas que formam depósitos aluvionares de pequena extensão nas 

várzeas dos rios. A alimentação dos aluviões é feita diretamente pela infiltração vertical 

das águas de chuva e lateralmente através dos cursos d’água ou recebendo contribuição 

de outros sistemas aquíferos, com os quais estejam em comunicação. Devido à topografia 

plana e rebaixada das planícies aluviais, os níveis estáticos estão normalmente próximos à 

superfície, e raramente ultrapassam os 15 metros. As vazões obtidas estão entre 10 e 30 

m3/h. 
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As águas dos aquíferos porosos são classificadas como bicarbonatadas cálcicas 

e/ou magnesianas, mas estão presentes águas mistas e, raramente, as bicarbonatadas 

cloretadas. De acordo com a classificação das águas pela dureza total, as águas desses 

aquíferos mostram-se brandas. 

Algumas fontes potenciais de contaminação foram reconhecidas na região, tais 

como: atividades agrícolas e pecuárias, atividades domésticas, e derramamentos de óleo e 

derivados.  

Os aquíferos mais propensos à contaminação correspondem aos aquíferos 

porosos, pois os materiais contaminantes são facilmente carreados para o seu interior 

devido à proximidade da superfície. Os aquíferos fraturado-cársticos exibem alta 

vulnerabilidade nas regiões de afloramento, mas estas, por se tratarem de áreas serranas, 

não exibem atividade antrópica relevante. No entanto, cabe destacar a precariedade 

construtiva de parte dos poços tubulares e a existência de poços abandonados que podem 

atuar como conduto direto, sem diluição, dos contaminantes aos aquíferos.  

 

8.1.10. GEOMORFOLOGIA 

8.1.10.1. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

Maack (1968) compartimentou o relevo do Estado do Paraná denominando-os de 

“principais linhas orográficas do Estado”, quais sejam: a Zona Litorânea, a Serra do Mar, o 

Primeiro Planalto, o Segundo Planalto e o Terceiro Planalto (Figura 81). Dita classificação 

ou compartimentação é utilizada até os dias de hoje no Estado, sem variações 

significativas. 

Ross (1985, 1996), considera que o relevo atual resulta da associação de fatores 

morfoestruturais e morfoesculturais. A morfoestrutura está vinculada à presença de 

estruturas geológicas antigas e litologicamente variadas, enquanto a morfoescultura resulta 

da ação climática que esculpe formas de relevo sobre as diferentes estruturas geológicas.  

Assim, com exceção do trecho inferior da Bacia do Ribeira, que corresponde à 

planície costeira, em termos gerais as formas e os processos geomorfológicos existentes, 

apresentam semelhanças em toda sua extensão. Inserida neste ambiente, a região do 

empreendimento caracteriza-se pelas formas estruturais de litologia resistente como os 

quartzitos, por exemplo, que formam elevações cujos topos têm área reduzida, e pela ação 

do clima e da drenagem que entalharam o relevo, esculpindo tanto formas antigas quanto 

as mais recentes.  

Portanto, o relevo é residual, intensamente dissecado, resultante de erosão 

diferencial, com vales profundos, encaixados, e com vertentes longas e íngremes, típicos 
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de ambiente dinâmico em termos geomorfológicos, onde predominam processos erosivos 

sobre processos deposicionais.  

A unidade geográfica mais evidente para análise geoambiental do empreendimento 

em questão é a Bacia do Rio Ribeira que abrange os Estados do Paraná e São Paulo. Esta 

bacia tem uma direção aproximada de SW-NE, com nascentes no Segundo Planalto 

Paranaense e a foz na planície litorânea de São Paulo. As nascentes são representadas 

pelos Rios Açungui e Ribeirinha, de cuja confluência surge o Ribeira propriamente dito. 

Este corre sobre o Primeiro Planalto Paranaense, ou Planalto de Curitiba, desenvolvendo 

posteriormente, seus trechos médio e inferior já em território paulista.   

Dentro da classificação geomorfológica de Ross (1985), que identificou 28 

macrounidades para o Brasil, a Bacia do Ribeira está praticamente toda inserida na 

categoria Planaltos e na subclasse Planaltos em Cinturões Orogênicos. Dentro desta 

subclasse, a Bacia faz parte da unidade morfológica mais específica identificada pelo autor 

como Planaltos e Serras do Atlântico Leste Sudeste. Ab'Saber, citado por Ross (1985), 

identificou esta macro unidade como "Domínio dos Mares de Morros". 

 

Figura 81: Compartimentação Geomorfológica Regional. 
  



                                                        

322 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Na perspectiva geográfica do Estado do Paraná, a área do empreendimento está 

na Zona Montanhosa do Açungui, uma subdivisão geomorfológica do norte do Primeiro 

Planalto de Curitiba. Segundo descrição de Canali e Oka-Fiori (1997, p. 106), esta Zona 

"foi esculpida pelo sistema de drenagem do alto Ribeira em rochas de origem pré-

Cambriana" com forte controle lito-estrutural e predominância de quartzito, filito, calcário, 

dolomito, metassiltitos, dentre outros.     

Ross (2002), em sua macrocompartimentação morfológica da Bacia do Rio Ribeira, 

engloba a região em tela na Unidade Sistema de Morros em Superfície de Cimeira do Alto 

Ribeira. Para esse autor, os Planaltos do Alto Ribeira representam um ambiente 

montanhoso com topos nivelados nos divisores principais em torno dos 900 m, 

encontrando-se setores mais elevados que atingem 1000-1100 m, geralmente mantidos por 

rochas metamórficas mais resistentes como o quartzito, apresentando morfologia de cristas 

alongadas e contínuas ou massas intrusivas graníticas, que se estendem por grandes 

áreas. Em meio a essas formas alongadas e altas, ocorrem relevos em morros de topos 

convexos com vales relativamente estreitos e profundos com vertentes muito inclinadas, 

geralmente variando entre 30 a 60%. Tal morfologia, com formas fortemente dissecadas é 

esculpida em uma diversidade de formações rochosas com destaque para os filitos, 

quartzo-filitos, ortognaisses, paragnaisses, quartzitos, calcários e mármores dolomíticos, 

granitos porfiríticos e granitos sintectônicos, alinhados estruturalmente na direção regional 

NE-SW. As porções de relevos mais rebaixadas são sustentadas predominantemente pelos 

filitos e calcários, como na área do empreendimento.  

Nesse contexto litoestrutural, que condiciona o desenvolvimento de padrões de 

relevos muito vigorosos, origina-se também uma grande diversidade de solos, com 

prevalência dos Cambissolos álicos, Cambissolos distróficos em associação com Litólicos e 

afloramentos rochosos, que somente ocorrem nas vertentes muito inclinadas e nas áreas 

de domínio dos quartzitos. Já os solos do tipo Podzólico Vermelho-amarelo e Latossolos 

Amarelos e Latossolos Vermelho-amarelos álicos de textura argilosa tendem a ocorrer nos 

setores menos inclinados das vertentes dos morros, em associação com os Cambissolos, 

mas, sobretudo em manchas contínuas, nas áreas das cabeceiras dos tributários do 

Ribeira, na Superfície de Cimeira Regional (nível dos 900m), onde ocorrem os relevos em 

forma de colinas e morros baixos com vales menos entalhados e vertentes menos 

inclinadas.  

Nos fundos de vale dos rios Ribeira e de seus afluentes maiores, são frequentes as 

ocorrências de restritas planícies fluviais estreitas e pouco alongadas, posicionadas nos 

setores côncavos das sinuosidades do leito fluvial e, por serem de origem fluvial, são 

susceptíveis a inundações periódicas.  
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Algumas cidades como Ribeira, Itaoca, Adrianópolis e Cerro Azul, além de sedes de 

fazendas e pequenos povoados rurais se instalaram nesses sítios. São terrenos baixos e 

encravados no meio dos morros com solos aluviais e de riscos devido a inundações 

periódicas anuais. 

Santos et alli (2006) durante o Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná 

apresentam uma classificação baseada em metodologia utilizada por Ross (1977) no Estado 

de São Paulo. Segundo essa classificação, a “região” na qual se insere a área do 

empreendimento em tela é denominado de Unidade Morfoestrutural Cinturão Orogênico 

Atlântico → Unidade Morfoescultural Primeiro Planalto Paranaense → Subunidade 

Morfoescultural Planalto Dissecado do Alto Ribeira (Figura 81), o qual será descrito mais 

adiante. 

8.1.10.2. GEOMORFOLOGIA LOCAL 

Como já mencionado, de acordo com Santos et alli (2006), a área do 

empreendimento acha-se inserida na subunidade morfoescultural Planalto Dissecado do 

Alto Ribeira, situada no Primeiro Planalto Paranaense, ocupando uma superfície de 3.840 

km². Esse Planalto apresenta como principais características geomorfológicas elevada 

dissecação, topos alongados e na forma de cristas, vertentes retilíneas e côncavas e vales 

em V encaixados. A morfologia exibe elevado gradiente hipsométrico, da ordem de 880 

metros, onde as altitudes mínimas situam-se em 320 m.s.n.m, e, as máximas atingem 1.200 

m.s.n.m. As vertentes apresentam declividades predominantes nas classes <6% (1.495 km² 

ou 39%), 12-30% (1.478 km² ou 38,5%), 30-47% (465 km² ou 12%), respectivamente. 

Para a caracterização e a descrição do relevo da área de influência direta (AID) do 

empreendimento foram realizados processamento e interpretação de aerofotos 

pancromáticas 1:25.000, mapas planialtimétricos e imagens de satélite. A Figura 82 e Figura 

83 permitem visualizar parte dos produtos desse processamento, os quais auxiliam 

sobremaneira na visualização do relevo local através das classes hipsométricas, das 

classes de declividade, do mapa de relevo sombreado e do modelo digital do terreno-MDT. 

Como as áreas de lavra, beneficiamento e fábrica constituem um bloco praticamente 

único, muito próximas entre si, far-se-á uma caracterização geomorfológica considerando 

apenas um compartimento, inserido integralmente na bacia do Rio Conceição.  

Destaca-se de início, a morfologia dissecada e arrasada representada pela lente de 

calcário calcítico e rochas afins, objeto da lavra, que se comporta como um compartimento 

embutido em meio a cristas alongadas constituídas por metapelitos e metamargas da 

Formação Água Clara. No modelo digital da Figura 83 B este aspecto é particularmente 

realçado, assim como na Foto 34. 
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Foto 34: Vista da porção central da área, de SW para NE, com destaque para a lente de rocha 
carbonática configurando relevo mais arrasado/dissecado. 

 

A complexidade geológica da AID, no sentido da grande heterogeneidade litológica 

existente, associada à intensa deformação dos tipos litológicos, indiscriminadamente, 

acabou por gerar uma razoável complexidade geomorfológica que se reflete em grande 

variedade de fisionomias. No geral predominam formas alongadas com topos ligeiramente 

planos a arredondados no domínio da Formação Água Clara, com as cristas orientadas 

geralmente segundo SW-NE. Neste contexto merece destaque o relevo originado pela 

sequência carbonática (Serrinha) hospedeira do minério a ser explotado que se comporta 

como uma faixa alongada no trend NE-SW e embutida nas cristas mais elevadas 

perifericamente e com mesma orientação. Isto ocorre devido à forte dissolução das rochas 

calcárias dentro de um sistema cárstico, e logicamente, às diferenças de resistência aos 

processos intempéricos entre as litologias envolvidas. 

Chama a atenção ainda a estrutura de orientação geral norte-sul que intercepta a 

porção centro-nordeste da AID, na qual se acha instalado o leito do Rio Conceição (Figura 

83 A e Figura 83 B), provavelmente relacionada a uma zona de falha. À esta estrutura 

associa-se relevo na forma de cristas e espigões alongados e orientados N-S, assim como 

trechos dos leitos do próprio Rio Conceição e vários afluentes. 

Já no domínio das rochas graníticas do Granito Três Córregos, com ocorrência à 

norte e sul da AID, as formas de relevo predominantes são constituídas por morros e colinas 

com topos arredondados e suaves, vertentes curtas a médias de perfil côncavo e, 

topograficamente, mais arrasados. 
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Um padrão de relevo formado por longas e estreitas cristas, assim como vales, é o 

resultado do enxame de diques de rochas básicas orientadas segundo N40-60W, 

particularmente bem desenvolvido na área em questão. 

8.1.10.2.1. Hipsometria 

As variações de altitude do terreno, relativamente ao nível do mar, variam entre 600 

m e 850 m para a ADA e entre 600 m e 900 m para a AID, gerando, portanto, desníveis 

absolutos de 250 m e 400 m, respectivamente. O mapeamento hipsométrico (Figura 82 A), 

elaborado com intervalos de 50 metros mostra uma distribuição relativamente uniforme das 

classes hipsométricas que levam a uma morfologia no geral descendente em direção ao 

vale do Rio Ribeirinha. As cotas mais elevadas da AID coincidem com as altas vertentes 

cujos topos encontram-se no extremo SE, e as cotas mais baixas coincidem com o talvegue 

do Rio Conceição, como esperado. 

 

Tabela 68: Quantitativos das classes hipsométricas calculados para a Área Diretamente Afetada 
(ADA). 

Classe (m) Área (m²) Percentual (%) 

600-650 203.100 5,11 

650-700 1.302.175 32,78 

700-750 1.460.375 36,76 

750-800 778.050 19,59 

800-850 228.900 5,76 

Total 3.972.600 100 

 

Tabela 69: Quantitativos das classes hipsométricas calculados para a Área Diretamente de Influência 
Direta (AID). 

Classe (m) Área (m²) Percentual (%) 

600-650 606.950 5,87 

650-700 2.652.800 25,68 

700-750 3.495,425 33,83 

750-800 2.367.127 22,91 

800-850 1.202.350 11,64 

850-900 6.650 0,06 

Total 10.331.300 100 

 

A estatística gerada a partir do mapa hipsométrico pode ser vista na Tabela 68 e 

Tabela 69, do qual pode se extrair as seguintes informações principais: 

a) Na ADA a classe hipsométrica predominante é entre 700-750 m (36,76% ou 

1.460.375 m²), seguida pela faixa de 650-700 m (32,78% ou 1.302.175 m²); 
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b) NA AID, este comportamento se repete com predomínio na classe 700-750 m 

(33,83% ou 3.493.425 m²), e na sequência tem-se a classe 650-700 m (25,68% ou 

2.652.800 m²). 

Levando-se em conta os objetos específicos do empreendimento, ou seja, lavra + 

bota-fora + britagem e área da fábrica, observa-se que, para o primeiro, as altitudes 

predominantes situam-se entre 600 m e 750 m, sendo que na parte norte da área de lavra a 

classe 650-750m domina amplamente. Por sua vez, o sítio de implantação da unidade 

industrial caracteriza-se por apresentar altitudes mais altas, chegando em 850-900 m. 

8.1.10.2.2. Declividade 

O mapa de declividades confeccionado para a AID e adjacências encontra-se 

ilustrado na Figura 82, contemplando sete classes: <3% (plano), 3%-8% (suave ondulado), 

8%-20% (ondulado), 20%-30% + 30%-45% (forte ondulado), 45%-75% (montanhoso) e 

>75% (escarpado). 

A análise do mapa demonstra uma grande variação das classes de declividade, mas 

grosso modo, pode-se relatar que nas áreas previstas para os trabalhos de lavra há uma 

ocorrência mais acentuada de declividades das classes até 30%, havendo, entretanto, 

faixas com declividades até 75% na porção NE. Declividades mais fortes ocorrem, 

sobretudo, nas áreas destinadas aos depósitos de estéril, local caracterizado por relevo 

montanhoso a escarpado. Na área da fábrica, britador e estacionamento as declividades são 

bastante variáveis, ocorrendo desde classes <3% até superiores a 45%, revelando trechos 

com relevo plano a suave ondulado até montanhoso/escarpado. 

 

Tabela 70: Quantitativos das classes de declividade calculados para a Área Diretamente Afetada 
(ADA). 

Classe (m) Área (m²) Percentual (%) 

< 3 36.950 0,93 

3 - 8 140.275 3,53 

8 - 20 647.625 16,30 

20 - 30 1.122.725 28,26 

30 - 45 1.310.600 32,99 

45 - 75 692.800 17,44 

> 75 21.625 0,54 

Total 3.972.600 100 
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Tabela 71: Quantitativos das de declividade calculados para a Área de Influência Direta (AID). 

Classe (m) Área (m²) Percentual (%) 

< 3 141.275 1,37 

3 - 8 411.575 3,98 

8 - 20 1.552.000 15,02 

20 - 30 2.341.325 22,66 

30 - 45 3.306.550 32,01 

45 - 75 2.444.750 23,66 

> 75 133.625 1,29 

Total 10.331.300 100 

 

Na Tabela 70   e Tabela 71 tem-se os quantitativos estatísticos elaborados para as 

classes de declividades para a ADA e AID, os quais corroboram os comentários acima, 

senão vejamos: 

a) Para a área diretamente afetada (ADA) a classe 30%-45% predomina com 

32,99% em extensão (1.310.600 m²), secundada pela classe 20%-30% que ocorre 

em 28,26% da mesma (1.122.725 m²). Mas, a classe 45%-75% (relevo 

montanhoso) comparece com 17,44% ou 692.800 m²; 

b) Na AID observa-se comportamento similar com a classe 30%-45% ocupando 

32,01% da área total, equivalentes a 3.306.550 m², vindo em seguidas as classes 

45%-75% e 20%-30%, com respectivamente 23,66% e 22,66% em extensão, ou 

2.444.750 m² e 2.341.325 m², respectivamente. 
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Figura 82: Mapa hipsométrico e declividade para AID e ADA. 
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Figura 83: Mapa de relevo sombreado e modelo digital de elevação para AID e ADA ilustrando a 
morfologia da área do empreendimento e adjacências.  
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8.1.10.2.3. Aptidão Agrícola do Solo 

A interpretação de levantamento de solos é uma tarefa de alta relevância para a 

utilização racional desse recurso natural na agricultura e em outros setores que utilizam o 

solo como elemento integrante de suas atividades. 

Quando submetida a qualquer uso, sem medidas conservacionistas a superfície do 

solo poderá sofrer desgaste, tornando-o suscetíveis à erosão.  A aptidão agrícola do solo 

pode ser caracterizada a partir das condições climáticas (especialmente do regime 

pluviométrico), das condições do solo (textura, estrutura, permeabilidade, profundidade, 

capacidade de retenção de água, presença ou ausência de camada compacta e 

pedregosidade) e das condições do relevo (declividade, suscetibilidade à erosão e 

impedimentos à mecanização). 

Consideram-se cinco graus de limitação por suscetibilidade à erosão: nulo, ligeiro, 

moderado, forte ou muito forte. Leva ainda em conta, o grau de mecanização e manejo com 

base nas limitações consideradas, determinando quatro classes de aptidão agrícola para 

cada utilização possível da terra. 

Os graus de limitação por suscetibilidade à erosão são: 

Nulo (N) – Relevo plano ou quase plano, declive < 3% e boa permeabilidade. Erosão 

insignificante após 10 a 20 anos de cultivo, controlada com práticas conservacionistas 

simples. 

Ligeiro (L) – Terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão. Seu relevo é 

normalmente suave ondulado, com declives de 3 a 8 %. 

Moderado (M) – Terras que apresentam moderada suscetibilidade à erosão. Seu relevo é 

normalmente ondulado, com declives de 8 a 20%. Esses níveis de declives podem sofrer 

variações segundo o grau de declive específico local. Essas terras podem apresentar sulcos 

e voçorocas, requerendo, pois, práticas intensivas de controle à erosão, desde o início de 

sua utilização. 

Forte (F) – Terras que apresentam grande suscetibilidade à erosão. Ocorrem em relevo forte 

ondulado, com declives normalmente de 20 a 45%, os quais podem ser maiores ou 

menores, dependendo de suas condições físicas. Na maioria dos casos a prevenção à 

erosão é difícil e dispendiosa, podendo ser antieconômica. 

Muito Forte (MF) e Extremamente Forte (EF) – Terras que apresentam severa 

suscetibilidade à erosão. Trata-se de terras ou paisagens com declives superiores a 45%, 

nas quais deve ser estabelecida uma cobertura vegetal permanente que evite o seu 

arrastamento. 
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Quanto à classificação de aptidão agrícola dos solos, as terras foram classificadas 

nas seguintes classes: 

Boa - compreendem solos sem limitações significativas, com produção sustentável, 

observadas as condições do nível de manejo. Há um mínimo de restrições que não reduzem 

a produtividade de forma expressiva e que não aumentam os insumos exigidos acima de um 

nível considerado aceitável. 

Regular - nesta classe estão compreendidos os solos que apresentam limitações 

moderadas, com produção sustentável, de acordo com o nível de manejo considerado. As 

limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, aumentando a necessidade de 

insumos de forma a elevar as vantagens a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas essas 

são sensivelmente inferiores àquelas obtidas das terras da classe Boa. 

Inapta - os solos enquadrados nesta classe apresentam sérias limitações ao uso agrícola, 

que excluem a produção sustentada das culturas, independentemente do nível de manejo. 

Tanto na Área de Influência Direta quanto no local de implantação do Complexo 

Mineroindustrial há o predomínio de relevo forte ondulado e montanhoso, com declividades 

de 20 a 45%. Os solos deste local apresentam grande suscetibilidade à erosão e a sua 

aptidão agrícola é classificada como terras inaptas para uso na agricultura. 

 
Figura 84: Mapa de aptidão agrícola para a área do empreendimento Complexo Mineroindustrial da 
Mineração Delta do Paraná S.A. 
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8.1.11. ESPELEOLOGIA 

 Para a execução da análise da potencialidade espeleológica foram desenvolvidas 

atividades de prospecção, compreendendo o caminhamento em campo de toda área a ser 

estudada, com o intuito de identificar feições cársticas, registrar sua localização e 

caracterizar preliminarmente tais feições. As atividades de prospecção e caracterização do 

patrimônio foram desenvolvidas nos dias 24 e 25 de março e 08 e 09 de maio de 2014. 

 Este estudo de potencialidade espeleológica tem por objetivo atender as exigências 

do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, em atendimento ao processo de licenciamento 

ambiental de nova fábrica de cimento e mineração a ser instalada na região.  

8.1.11.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o levantamento dos dados utilizados na elaboração do presente relatório, foram 

desenvolvidas atividades de escritório e de campo, nas quais foram empregados as 

técnicas, materiais e métodos apresentados a seguir. 

8.1.11.1.1. Atividades de Escritório 

Nas atividades de escritório, anteriores a fase de campo, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, visando avaliar o conhecimento pré-existente das áreas de trabalho. Também 

foram consideradas informações preliminares de pesquisadores que já haviam estudado 

esta região, principalmente, no que diz respeito ao patrimônio espeleológico. 

Realizou-se interpretação de imagens de satélite e mapas topográficos com a 

finalidade de identificar, caracterizar e interpretar indícios espeleológicos e/ou feições 

cársticas, rede hidrográfica, divisores de águas, padrões estruturais e geomorfológicos, 

contextos geológicos, além de se verificar estradas e caminhos existentes na região.  

Foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases 

cartográficas, nas imagens de satélite e nos mapas geológicos disponíveis, a fim de 

delimitar a área de trabalho específica, além de permitir uma otimização do planejamento e 

execução dos trabalhos de campo.  

No decorrer destas atividades foram utilizadas as seguintes bases: 

 Ortofotocarta Planialtimétrica, Delta Mineração. AEROSAT, escala 1:20.000, 

Nov/2013; 

 Mapeamento Geológico do Estado do Paraná, Escala 1:250.000, 2006, Minerais 

do Paraná S.A. - MINEROPAR; 

 Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná, Escala 1:250.000, 2007, 

Minerais do Paraná S.A. - MINEROPAR; 
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 Cena da imagem de satélite Landsat 7 Sensor ETM +, 1.999. 

Todo o material pesquisado e produzido durante esta atividade foi utilizado tanto na 

fase pré-campo como na fase pós-campo, auxiliando nas interpretações e discussões dos 

resultados apresentados neste relatório. 

8.1.11.1.2. Atividades de Campo 

O trabalho de campo foi realizado nos dias 24 e 25 de março de 2014 e 08 e 09 de 

maio de 2014, por uma equipe especializada em prospecção espeleológica. As atividades 

foram baseadas nos levantamentos de dados executados previamente e apoiados por 

informações de pessoas conhecedoras da região.  

Também foram utilizados mapas para auxiliar no reconhecimento da área, 

identificação e localização dos acidentes geográficos, quebras de relevo, elementos 

estruturais, litologias, paredões, entre outras informações obtidas em escritório.  

Para a plotagem na base cartográfica do caminhamento realizado em campo e dos 

pontos de controle utilizou-se um G.P.S. (Sistema de Posicionamento Global) GPS Map 

Garmin. Esses caminhamentos e pontos foram usados na caracterização da área.  

8.1.11.1.2.1. Levantamento de campo 

A partir da interpretação de imagens de satélite e cartas topográficas, ainda na fase 

de escritório, foram identificados potenciais indícios geológicos e geomorfológicos tais como 

afloramentos, paredões rochosos, depressões, dentre outros, que, posteriormente, foram 

plotados em bases cartográficas para direcionar as atividades de prospecção. 

Em campo, com objetivo de caracterização da área, realizou-se caminhamento por 

toda a área de prospecção, perfazendo um total de 90 km, conforme demonstrado na Figura 

85. Nesta etapa foram realizadas averiguações dos potenciais indícios geológicos e 

geomorfológicos que poderiam estar associados à presença de feições espeleológicas. 

Quando estas feições são encontradas, seguem-se as etapas de identificação, 

localização e caracterização. 
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Figura 85: Caminhamento efetuado na prospecção de campo. 
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8.1.11.2. CONTEXTO ESPELEOLÓGICO 

 Baseado nas interpretações geológicas, a área em estudo compreende as fácies 

carbonáticas da Formação Água Clara do Grupo Setuva. Esta faixa carbonática, por sua 

vez, insere-se na “Província Espeleológica do Vale do Ribeira” (Karmann e Sanchez, 1979), 

caracterizada por abranger a região do rio Ribeira e seus tributários.  

 Ainda segundo Karmann e Sanchez (1986), esta província espeleológica foi 

caracterizada por apresentar feições cársticas do tipo escarpas rochosas, torres isoladas, 

dolinas, sumidouros e ressurgências, cavernas com rios subterrâneos e abismos (cavernas 

verticais).  

 Segundo GEEP-Açungui (2006), em geral, os calcários desta faixa carbonática 

(Grupo Setuva) não são muito propícios à formação de cavernas, exceto quando muito 

condicionada pela estruturação da rocha, como é o caso da Gruta de Pinheirinho e Gruta de 

Contemplação. 

 De acordo com o Cadastro de Cavidades Naturais Subterrâneas do GEEP-Açungui 

(2007), as cavidades cadastradas mais próxima da área de estudo são a Gruta Olhos 

D’água, situada no município de Castro a cerca de 9 km da área de estudo e a Gruta de 

Pinheirinho, situada no município do Campo Largo a cerca de 12 km da área de estudo 

(Figura 86).  

8.1.11.2.1. Descrição e Caracterização dos Principais Elementos Cársticos 

 A área de estudo caracteriza-se por uma paisagem típica do carste regional, 

conhecido como carste encoberto. Neste contexto poucos são os elementos que evidenciam 

a presença deste relevo, no local visualizaram-se apenas pequenos afloramentos de rochas 

carbonáticas e via de regra, estes se encontram associadas aos fundos de vale de 

drenagens existentes nas porções mais rebaixados do terreno, em seu extremo norte. Não 

foram identificadas dolinas na área de estudo nem tão pouco sumidouros, ressurgências e 

cavidades naturais subterrâneas.  

 Observam-se ainda na área afloramentos de blocos de diabásio nas encostas e 

veios de quartzo, além de solos decorrentes de intemperismo de rochas filitosas. Estas 

observações só confirmam a ausência de encavernamentos na área e explicam em parte a 

inexistência destes processos localmente. Além da litologia, a própria morfologia do relevo 

local, sem a presença de quebras significativas, pequeno gradiente das drenagens e baixa 

amplitude altimétrica reforçam a constatação da ausência de elementos cársticos em 

superfície. O único patrimônio espeleológico reconhecido e identificado na região (inclusive 

citado por moradores locais) é a Gruta Olhos D’água e a região da Gruta de Pinheirinho. 
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Figura 86: Cavidades conhecidas mais próximas da área de estudo. 
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8.1.11.3. CONCLUSÃO 

 Ambientalmente a região estudada apresenta considerável grau de degradação das 

características dos ambientes originais, devido ao intenso uso e ocupação do solo. A 

cobertura vegetal original foi, totalmente ou parcialmente, explorada e atualmente apresenta, 

além de áreas de sucessão natural que chegam ao estágio médio, o predomínio de 

reflorestamento de Pinus.  

 Com relação ao patrimônio espeleológico existente na área de estudo, pode-se 

assumir que as áreas referentes ao Processo DNPM nº 802.585/1968, localizados nos 

municípios de Campo Largo e Ponta Grossa – PR, não apresentam evidências de 

carstificação. 

Em relação a potencial implantação do Complexo Mineroindustrial pretendido na 

área estudada, não existe patrimônio espeleológico que possa ser afetado pelo mesmo. 

O patrimônio espeleógico existente mais próximo à área do empreendimento 

encontra-se a cerca de 9 km a noroeste do empreendimento. Trata-se da Gruta Olhos 

D’água (PR-0050), estimada em 1.000 m de desenvolvimento e de máxima relevância local 

e regional, mas que não se encontra de nenhuma forma, relacionada à área do 

empreendimento. 

 Em vista da prospecção e da caracterização espeleológica realizada, conclui-se que 

pela ausência de patrimônio espeleológico específico na área, que o empreendimento em 

questão, não causará nenhum impacto a patrimônio espeleológico. 

 

 

Foto 35: Aspecto da área de estudo. 
 

Foto 36: Aspecto geral da área de estudo. 
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Foto 37: Afloramento de rocha observado na área. 
 

Foto 38: Afloramentos de calcário observados no 
local. 

 

Foto 39: Visão geral do uso da área para 
reflorestamento de pinus. 

 

Foto 40: Pequena queda d’água na área sobre 
dique de diabásio. 

 

8.1.12. HIDROGRAFIA 

No tocante à hidrografia tem-se que a AID está inserida na Bacia do Ribeira, mais 

precisamente em seu altíssimo curso nas sub-bacias do Rio Ribeirinha e, localmente, sub-

bacia do Rio Conceição e seus tributários Rios Caçador, Barra Bonita e Sete Saltos. 

O Rio Ribeira de Iguape nasce da confluência entre os rios Ribeirinha e Açungui, 

cujos tributários vertem das encostas do Planalto de São Luiz do Purunã. A Bacia do Rio 

Ribeira abrange os Estados do Paraná e São Paulo, possuindo orientação aproximada de 

SW-NE, com nascentes no Segundo Planalto Paranaense e a foz na planície litorânea de 

São Paulo. Ao longo de seu curso corre por sobre o Primeiro Planalto Paranaense ou 

Planalto de Curitiba, desenvolvendo seus trechos médio e inferior já em território paulista. 
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Figura 87: Bacias hidrográficas para a região do empreendimento. 

 

A drenagem integral da AID é promovida pela sub-bacia do Rio Conceição, afluente 

pela margem direita do Rio Ribeirinha, cujo leito intercepta a porção centro-nordeste da área 

no sentido N-S, recebendo como afluentes o Rio Caçador e Rio Barra Bonita pela margem 

esquerda. A ADA do empreendimento está inserida nas sub-bacias dos Rios Conceição, 

Caçador e Barra Bonita. 

 

Foto 41: Rio Conceição próximo a área de mineração (entre Cavas Norte e Sul) do complexo. 
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Foto 42: Rio Caçador próximo a área de implantação da fábrica (acesso e pátio 2). 

 

 

Figura 88: Sistema hidrográfico da área do empreendimento.  
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As características da hidrografia regional são: 

 Densidade de drenagem média a alta; 

 Padrões extremamente variados, ocorrendo desde o meandrante até o 

subparalelo, retangular e treliça, refletindo o nítido controle estrutural e litológico 

que condicionou a implantação e evolução da rede de drenagem; 

 Os padrões com orientação NE-SW e NW-SE são os predominantes, 

representando respectivamente o trend regional das sequências 

metavulcanossedimentares e os diques de diabásio; 

 Na área de ocorrência das rochas carbonáticas tem-se uma maior concentração 

de canais pluviais ou temporários, devido ao contexto cárstico em que se inserem, 

ao mesmo tempo em que apresentam baixa densidade de drenagem. 

 

8.1.12.1. MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

 
O decreto estadual 6194/2012 dispõe sobre a delimitação das Áreas de Interesse de 

Mananciais de Abastecimento Público para a Região Metropolitana de Curitiba. No seu 

Artigo 3º o decreto institui que: 

 
Com a finalidade de facilitar a implementação da estratégia de gestão de mananciais da 

RMC, ficam delimitadas, nas Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público 

para a Região Metropolitana de Curitiba, as Áreas de Proteção, que têm como finalidade 

controlar o uso e ocupação do solo, de forma a garantir condições de qualidade da água 

compatíveis com o abastecimento público, cujos parâmetros obedecem às disposições da 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, da Resolução 

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, ou normas legais que venham substituí-las ou 

complementá-las. 

 

A Bacia do Rio Ribeira está inserida parcialmente nas Áreas de Proteção de 

Mananciais da RMC, sendo que a bacia do Rio Conceição, afluente do Rio Ribeirinha, está 

integralmente incluída nesta delimitação. Desta forma a ADA e a AID do empreendimento 

localizam-se em Área de interesse para Manancial de Abastecimento da RMC. Destaca-se 

contudo que a distância entre o local de instalação do empreendimento e a captação 

projetada para a bacia é de 42 km pelo curso do rio, reduzindo drasticamente qualquer 

influência na qualidade da água que futuramente possa ser utilizada para abastecimento 

público (Figura 89). 
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Figura 89: Bacias hidrográficas e mananciais de abastecimento nas Áreas de Influência do 
empreendimento. 

  

8.1.12.2. QUALIDADE DA ÁGUA 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade ambiental das águas superficiais na área 

diretamente afetada, foram coletadas amostras a montante nos rios Caçador e afluente; e a 

jusante do empreendimento no rio Conceição e afluente. Os pontos de amostragem estão 

locados na Figura 90 os resultados analíticos e parâmetros analisados estão na Tabela 72. 

  
Foto 43 e Foto 44: Ponto de amostragem para qualidade da água a montante pátio 1 no Rio Caçador 
– MP1 (Coord.: 626070/7220537).  
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Foto 45 e Foto 46: Ponto de amostragem para qualidade da água a jusante pátio 1 no Rio Caçador – 
JP1 (Coord.: 626363/7220785).  

 

  
Foto 47 e Foto 48: Ponto de amostragem para qualidade da água a montante mineração Cava Sul no 
afluente do Rio Conceição – MM (Coord.: 624709/7222056). 

 

  
Foto 49 e Foto 50: Ponto de amostragem para qualidade da água a jusante mineração Cava Norte no 
Rio Conceição – JM (Coord.: 627415/7224721). 
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Foto 51 e Foto 52: Ponto de amostragem para qualidade da água a montante fábrica no afluente do 
Rio Caçador – MF (Coord.: 625711/7222293). 

 

  
Foto 53 e Foto 54: Ponto de amostragem para qualidade da água a montante branco no Rio 
Conceição – MBR (Coord.: 627143/7223072). 

 

  

Foto 55 e Foto 56: Ponto de amostragem para qualidade da água a jusante fábrica 1 no afluente do 
Rio Caçador – JF1 (Coord.: 627033/7223091). 
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Foto 57 e Foto 58: Ponto de amostragem para qualidade da água a jusante fábrica 2 no Rio 
Conceição – JF2 (Coord.: 627032/7223189). 
 

 

Figura 90: Mapa da Área Diretamente Afetada (ADA) com posicionamento dos pontos de coleta de 
amostras de água superficial. 
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Tabela 72: Resultado das análises físico químicas laboratoriais realizadas em amostras de água superficial. 

PARÂMETROS 
LIMITES RESULTADOS OBTIDOS 

VMP (1) UNIDADE MP1 JP1 MM JM MF MBR JF1 JF2 

Acrilamida 0,5 µg/L < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Alumínio Dissolvido 0,1 mg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Antimônio Total 0,005 mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Arsênio Total 0,01 mg/L 0,0013 < 0,0012 < 0,001 < 0,001 0,001 0,001 < 0,001 0,002 

Berílio Total 0,04 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Boro Total 0,5 mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,02 < 0,002 

Bário Total 0,7 mg/L 0,018 0,019 < 0,05 0,024 < 0,05 < 0,005 0,015 0,022 

Chumbo Total 0,01 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cianeto Livre 0,005 mg/L < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,004 < 0,004 0,004 

Cloreto 250 mg/L < 5,0 5,5 < 10,0 < 5,0 37,0 19,0 87,0 25,0 

Clorofila a 30 µg/L < 1,54 10,27 4,67 < 2,22 < 1,25 < 2,0 4,58 4,93 

Cobalto Total 0,05 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cobre Dissolvido 0,009 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cor Verdadeira 75 un PtCo 2,5 2,5 20,0 5,0 5,0 20 < 2,5 20 

Cádmio Total 0,001 mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 5 mg/L 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 
0 

4,0 

Demanda Química de Oxigênio - DQO - - < 25,0 < 25,0 <25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 

Fenol Total 0,003 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Ferro Dissolvido 0,3 mg/L 0,1 0,09 0,3 0,16 0,09 0,15 0,09 0,09 

Fluoreto 1,4 mg/L < 1,0 1,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Fósforo total 0,05 mg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,005 

Glifosato 65 µg/L < 60,0 < 60,0 < 60,0 < 60,0 < 60,0 < 60,0 < 60,0 < 60,0 

Lítio 2,5 mg/L 0,018 0,018 0,018 0,018 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Manganês Total 0,1 mg/L 0,048 0,043 0,032 0,032 0,005 < 0,005 0,06 0,08 

Materiais Flutuantes V. A. - V. A. V. A. V. A. V. A. V. P. V. P. V.A. V.A. 

Mercúrio Total 0,0002 mg/L < 0,00017 < 0,00017 < 0,00017 < 0,00017 < 0,00017 < 0,00017 < 0,00017 < 
0,00017 Níquel Total 0,025 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Nitrato - N 10 mg/L < 2,0 < 2,0 2,7 < 2,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Nitrito - N 1 mg/L 0,19 0,16 0,28 0,2 0,28 0,34 0,42 0,24 

Nitrogênio Amoniacal 3,7 mg/L < 0,10 < 0,1 < 0,10 < 0,1 < 0,1 0,13 < 0,10 < 0,1 

Oxigênio Dissolvido ≥5,0 mg/L 8,95 8,83 8,10 9,35 7,92 9,26 8,23 8,79 

PCB's - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01 < 0,001 

Prata Total 0,01 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,002 

Selênio Total 0,01 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,034 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
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PARÂMETROS 
LIMITES RESULTADOS OBTIDOS 

VMP (1) UNIDADE MP1 JP1 MM JM MF MBR JF1 JF2 

Sulfato 250 mg/L < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Surfactantes (Tensoativos) 0,50 mg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Sólidos Dissolvidos Totais 500 mg/L 110,0 90,0 44,0 62,0 40,0 68,0 116,0 70,0 

Temperatura - °C 18 18 17 18 19 15 17 15 

Turbidez 100 mg/L 3,79 4,16 70,0 6,45 2,67 11,3 2,22 11,1 

Urânio 0,02 mg/L 0,008 0,004 < 0,006 0,003 0,006 < 0,002 0,008 < 0,002 

Vanádio 0,1 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Zinco Total 0,18 mg/L 0,017 0,017 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,049 0,0087 

pH 6,0 a 9,0 - 7,60 7,67 6,62 7,64 7,18 6,82 7,87 7,8 

Óleos e Graxas Total V. A. - V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V.A. V.A. 

Benzeno 5,0 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Xileno 300 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Tolueno 2 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

1,2-Dicloroetano 10,0 µg/L < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

1,1-Dicloroeteno 3,0 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Tetracloreto de Carbono 0,002 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Tetracloroeteno 10,0 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Tricloroeteno 30,0 µg/L < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Diclorometano 20,0 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Estireno 20,0 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Etilbenzeno 90 µg/L < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Triclorobenzeno 20,0 µg/L < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Cromo Total 0,05 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Aldrin + Dieldrin 0,005 µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Clordano (cis + trans) 0,04 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Toxafeno 0,01 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

DDT (p,p' -DDT + p,p' -DDE + p,p' -DDD) 0,002 µg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Dodecacloro Pentaciclodecano 0,001 µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Endosulfan 0,056 µg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Endrin 0,004 µg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Lindano (HCH) 0,02 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Metoxicloro 0,03 µg/L < 0,01 < 0,01 < 1,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Hexaclorobenzeno 0,0065 µg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 



                                                                                

348 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

PARÂMETROS 
LIMITES RESULTADOS OBTIDOS 

VMP (1) UNIDADE MP1 JP1 MM JM MF MBR JF1 JF2 

Demeton 0,1 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Gution 0,005 µg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Malation 0,1 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Paration 0,04 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

2,4-D 4,0 µg/L < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

2,4,5 -T 2,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Trifluralina 0,2 µg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,4,6 -Triclorofenol 10,0 mg/L < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Atrazina 2,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Benzidina 0,001 µg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Carbaril 0,02 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,001 < 0,01 

Pentaclorofenol 0,009 mg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Alacloro 20,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Benzo(a) pireno 0,05 µg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Benzo(a) antraceno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Benzo(b)fluoranteno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Benzo(k) fluoranteno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Dibenzo(a,h) antraceno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Criseno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

2 – Clorofenol 0,1 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Indeno (1,2,3-cd)pireno 0,05 µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Metolacloro 10,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Simazina 2,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

2,4,5 - TP 10,0 µg/L < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

2,4 - Diclofenol - µg/L < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Corantes de fontes antrópicas V. A. - V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V.A. V. A. 

Resíduos sólidos objetáveis V. A. - V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V.A. V. A. 

Substâncias que comuniquem odor V. A. - V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V.A. V. A. 

(1) VMP - Valor Máximo Permitido 
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Nos resultados encontrados para a qualidade de água do empreendimento foi 

possível observar que os parâmetros físico químicos estão dentro dos limites da legislação. 

 

Tabela 73: Resultado das análises laboratoriais microbiológicas realizadas em amostras de água 
superficial. 

ÁNALISES MICROBIOLÓGICAS 

PARÂMETRO 
LIMITES RESULTADOS OBTIDOS 

VMP (2) UNIDADE MP1 JP1 MM JM MF MBR JF1 JF2 

Coliformes 
termotolerantes 

- NMP/100 mL 130 230 40 230 < 18 1.300 330 490 

Cianobactérias 50.000 Células/mL Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

(1) LQ - Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado 

(2) VMP - Valor Máximo Permitido 

 

Os resultados revelaram valores para coliformes termotolerantes provenientes 

principalmente do processo de antropização e atividades de agropecuária observadas na 

região. As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. O uso das bactérias coliformes termotolerantes para indicar poluição 

sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme “total”, porque as 

bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A 

determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 

indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, 

disenteria bacilar e cólera. 

 

 

Foto 59: Atividade agropecuária na região do faxinal, inserida na subbacia do Rio Sete Saltos e Bacia 
do Rio Conceição, contribuindo para os valores fora dos padrões para qualidade da água na região. 
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8.2. MEIO BIÓTICO 

8.2.1. FLORA 

8.2.1.1. CARACTERIZAÇÃO FITOECOLÓGICA ORIGINAL 

Conhecido também como “Pinheirais”, “Zona dos Pinhais” ou “Matas de Araucárias”, 

este subgrupo de formação está circunscrito a uma região de clima pluvial subtropical, 

ocorrendo em altitudes superiores aos 800 metros s.n.m, predominantemente no sul do 

País. No Paraná, a região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mata principia no Primeiro 

Planalto, a oeste da Serra do Mar, estendendo-se pelos Segundo e Terceiro Planaltos. 

A Floresta Ombrófila Mista caracteriza-se por mesclar elementos de duas floras de 

origens distintas, a tropical Afrobrasileira e a temperada Austrobrasileira. Essa mistura 

ocorre principalmente devido às condições ambientais peculiares observadas no Planalto 

Meridional Brasileiro, onde fatores associados à altitude e latitude criam uma situação 

especial dentro da região Neotropical. 

Esta formação, encontrada atualmente em poucas reservas naturais, ocupava quase 

que inteiramente o planalto acima dos 500 m de altitude, nos Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, na década de 50, em grandes extensões de terrenos 

situados entre as cidades de Lages - SC e Rio Negro - PR, podia-se observar a Araucaria 

angustifolia ocupando e emergindo da submata de Ocotea pulchella e Ilex paraguariensis 

acompanhada de Cryptocarya aschersoniana e Nectandra megapotamica, ao norte de 

Santa Catarina e ao sul do Paraná, o pinheiro estava associado com a imbuia, formando 

agrupamentos bem característicos.  

De modo geral, segundo ALONSO, é encontrada nas áreas mais elevadas, de 

temperaturas mais baixas, ao longo do planalto Meridional, iniciando-se na vertente 

ocidental da Serra do Mar. Raramente aparece nos vales maiores e quando aí é encontrada, 

é apenas no alto das encostas dos cursos superiores. Quanto à altitude, ela é variável, 

diminuindo do norte para o sul. Ocorre em altitudes superiores a 600 metros. 

 A Floresta Ombrófila Mista caracteriza-se por apresentar árvores com porte variando 

entre 25 a 30 metros de altura, com abundante sub-bosque, lianas e epífitas. 

Estruturalmente, apresenta dois estratos arbóreos e um arbustivo. O estrato superior é 

constituído pela Araucária e o inferior, por outros elementos cuja constituição e altura variam 

de acordo com as condições locais e com o estado da vegetação. Muitas de suas espécies 

perdem as folhas durante a estação seca. São comuns as epífitas, como bromeliáceas, 

aráceas e orquidáceas.  
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 Dentre as espécies arbóreas de expressão econômica ou ecológica que ocorrem 

nesta formação florestal, distinguem-se: pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), imbuia 

(Ocotea porosa), erva-mate (Ilex paraguariensis), pessegueiro-bravo (Prunus sp.), cedro 

(Cedrela fissilis), canjerana (Cabralea canjerana), açoita-cavalo (Luehea divaricata), 

guaçatunga (Casearia sp.), carvalho brasileiro (Roupala sp.), cambará (Gochnatia 

polymorpha), vassourão-preto (Vernonia discolor), vassourão-branco (Piptocarpha 

angustifolia), sassafrás (Ocotea pretiosa), canela-preta (Ocotea catharinensis), canela-

lageana (Ocotea pulchella), bracatinga (Mimosa scabrella), pinheiro-bravo (Podocarpus 

lambertii e Podocarpus sellowii), capororoca (Myrsinae sp.), mamica-de-porca (Zanthoxylum 

sp.), tarumã (Vitex megapotamica). 

 As comunidades iniciais de araucária são muito variáveis e diferem de um local para 

outro, o que não sucede com as fases posteriores, que são mais estáveis. Entre as 

primeiras espécies associadas ao pinheiro nos capões, observa-se: aroeira (Schinus 

terebinthifolius), bugreiro (Lithraea sp.), Myrtaceae de diversos gêneros, cataia (Drymis 

brasiliensis), carne-de-vaca (Clethra scabra) e pimenteira (Cinnamodendron dinisii). Nesses 

grupamentos, vai-se introduzindo a canela-lageana (Ocotea pulchella); seguem 

guaçatungas (Casearia sp.), açoita-cavalo (Luehea divaricata) e cuvatã (Matayba sp.). 

Com o tempo esta comunidade adensa-se e o pinheiro já não encontra condições de 

luz para sua regeneração mediante sementes. As primeiras espécies acima mencionadas 

tendem a ser substituídas por estas últimas. Em fase mais adiantada, o dominante da 

submata é a imbuia (em ambientes mais preservados), a canela-lageana ou a canela-

guaicá, fechando a cobertura. Na fase subsequente, os pinheiros são maduros, e outras 

árvores associadas são o cedro (Cedrela fissilis), erva-mate (Ilex paraguariensis), caúna 

(Ilex theezans), Eugenia sp.. 

A composição florística desta vegetação, dominada por gêneros primitivos como 

Drymis, Araucaria e Podocarpus, sugere, pela altitude e latitude do planalto meridional, 

uma ocupação recente a partir de refúgios altomontanos. Apresenta quatro formações 

distintas: 

1) Aluvial: esta formação ribeirinha ocupa sempre os terrenos aluviais, situados nos 

flúvios das serras costeiras voltadas para o interior ou dos planaltos dominados pela 

Araucaria angustifolia associada à ecotipos que variam de acordo com as altitudes 

dos flúvios. Destacam-se nesta formação as Lauráceas (Ocotea, Cryptocaria e 

Nectandra), Tiliáceas (Luehea) e Euforbiáceas (Sebastiania). 

2) Submontana: de 50 até mais ou menos 400 m de altitude.  
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3) Montana: de 400 até mais ou menos 1000 m de altitude. Esta formação, encontrada 

atualmente em poucas reservas particulares e no Parque Nacional do Iguaçu, 

ocupava quase que inteiramente o planalto acima de 500 m de altitude, nos Estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

4) Alto Montana: situada a mais de 1000 m de altitude. 

 

Figura 91: Fitogeografia nas áreas de influência do empreendimento. 

 

O empreendimento está totalmente inserido na formação Floresta Ombrófila Mista 

Montana. Esta formação ocupa as regiões planálticas do Paraná. De acordo dom IBGE 

(1992), sua faixa de ocorrência altitudinal se dá entre 400 e 1000 metros s.n.m. No entanto, 

é consenso entre os fitogeógrafos que as comunidades de Floresta Ombrófila Mista 

Montana típicas, sem influência significava de outras tipologias distintas, ocorrem em 

altitudes superiores aos 800 metros s.n.m., predominantemente sobre Cambissolos e 

Latossolos. 

A Floresta Ombrófila Mista Montana apresenta o dossel emergente fortemente 

caracterizado por Araucária angustifolia (pinheiro-do-Paraná), cujos indivíduos alcançam, 

em média, 30 metros de altura sendo que neste destacam-se espécies como Ocotea porosa 

(imbuia), Ocotea odorifera (canela-sassafrás), Cryptocaria aschersoniana (canela-fogo), 
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Cupania vernalis (cuvatã), Matayba elaeagnoides (Miguel-pintado), Cedrela fissilis (cedro), 

Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), Cinnamodendron dinisii (pimenteira), Lithraea 

brasiliensis (bugreiro), Tabebuia alba (ipê-amarelo) e Campomanesia xanthocarpa 

(guabiroba). São comuns nos estratos inferiores Casearia sylvestris (cafezeiro-bravo), Ilex 

paraguariensis (erva-mate), Picramnia parvifolia (cedrico) e diversas espécies das famílias 

Myrtaceae, Aquifoliaceae e Monimiaceae. 

8.2.1.2. SITUAÇÃO FITOPAISAGÍSTICA ATUAL 

O processo de devastação e depauperamento dos ecossistemas clímax estabeleceu 

sensíveis modificações na fitopaisagem das áreas de influência do empreendimento, 

originalmente ocupada por Floresta Ombrófila Mista Montana.  

Os conjuntos fisionômicos locais consistem em mesoambientes florestais com 

diferentes níveis de regeneração secundária, entremeados por categoria de uso antrópico 

do solo.  

A vegetação chamada de secundária compreende todas as comunidades 

vegetacionais existentes nos terrenos que tiveram sua vegetação primitiva removida ou 

profundamente alterada e que se regeneram após o abandono da área. Trata-se, portanto, 

da atual condição de grande parte das comunidades florestais paranaenses. 

O termo “vegetação secundária” compreende comunidades florestais nos mais 

diversos estágios de desenvolvimento sucessional, conforme as condições ambientais 

resultantes da intervenção e também o tempo transcorrido desde o abandono. A sucessão 

secundária inicia-se com comunidades bastante simplificadas em espécies herbáceo-

arbustivas, as quais gradativamente proporcionam melhores condições ambientais para o 

desenvolvimento de espécies arbóreas pioneiras, que por consequência cedem espaço às 

fases intermediárias de desenvolvimento florestal, as quais culminam nas comunidades 

clímax de alta complexidade florística e estrutural, em equilíbrio dinâmico. 

Ressalta-se que estas etapas da sucessão vegetal ocorrem condicionadas à 

modalidade e ao tempo de uso ao qual o solo foi anteriormente submetido. Isto significa que 

a sequência sucessional clássica pode não ser rigidamente seguida, como acontece com os 

“bracatingais” do Primeiro Planalto Paranaense, onde Mimosa scabrella (bracatinga), 

espécie arbórea de porte e longevidade medianos, ocupa pioneiramente a totalidade da 

superfície, antecedendo-se às espécies herbáceas e arbustivas que normalmente iniciam o 

processo.  

Com a finalidade de caracterizar corretamente a cobertura vegetal atual da área de 

influência do empreendimento, utilizou-se do processo de fotointerpretação tendo como 

base aerofotos datadas de novembro de 2013, que serviram de base para a restituição 
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aerofotogramétrica da área do empreendimento tendo como resultados carta planialtimétrica 

e ortofoto georeferenciada. 

A fotointerpretação permitiu a detecção das diferentes fitofisionomias existentes na 

área de influência, bem como de seus diferentes estágios sucessionais. Também foram 

interpretadas as áreas antrópicas. A partir destas informações gráficas, gerou-se um mapa 

provisório de uso do solo e de vegetação, o qual foi sendo corrigido e adequado com as 

condições reais observadas em campo. 

A avaliação das tipologias vegetais existentes na AID do empreendimento enfatiza 

fortes mudanças nas características naturais dos ecossistemas. Intervenções antrópicas 

foram impostas ao meio ambiente nos mais variados níveis de significância e o processo de 

sucessão florestal secundária. 

As categorias de uso do solo resultantes da fotointerpretação e da análise 

fitofisionômica e estrutural da vegetação existente no local receberam as seguintes 

especificações: 

8.2.1.2.1. Vegetação Pioneira - Arbustiva 

Os terrenos abandonados após exploração agrícola exaustiva não apresentam 

condições para a instalação e o posterior desenvolvimento de espécies ciófitas e mais 

exigentes quanto ao teor de húmus e condições de microbiologia do solo, sendo, portanto 

ocupados exclusivamente por espécies herbáceas heliófilas, pouco exigentes e resistentes à 

seca e à alta incidência de radiação solar. 

Em encostas de morros e em áreas agrícolas abandonadas depois de uso intenso, 

ocorre a colonização pela pteridófita Pteridium sp. – samambaias, a qual pode durar muitos 

anos ou mesmo décadas. Este estágio é a primeira fase de sucessão e ocorre 

principalmente quando há perda de horizonte orgânico do solo ou desgaste excessivo das 

condições nutricionais do substrato. Sem necessariamente passar pela anterior, o estágio 

herbáceo é a segunda fase de ocupação vegetal, onde ocorre o predomínio de plantas da 

família das gramíneas (Poaceae).  

Nestes locais são possíveis as atividades de agropecuária que resultam do uso 

direto do solo pelo homem para o plantio ou pastoreio do gado, mas que são realizadas em 

pequena escala. Outra situação, também em pequena escala deste uso, trata dos cultivos 

agrícolas objetivando a produtividade de subsistência, através do plantio de culturas anuais 

de milho e feijão e da formação de pomares e hortas. 

A fase arbustiva é o estágio que se segue ao anterior, quando começam a se instalar 

os arbustos, principalmente da família das asteráceas, formando os conhecidos vassourais; 

dominam as espécies do gênero Baccharis (vassourinhas, assa-peixe, entre outras). 
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Durante o desenvolvimento dos vassourais e seu adensamento, observa-se a redução 

gradativa das ervas características do estágio anterior, em função da progressiva redução 

da luminosidade e do aumento do teor de húmus. Depois de determinado estágio de 

desenvolvimento, as próprias vassouras não mais se reproduzem normalmente, propiciando 

a instalação de arvoretas, basicamente a Crindiúva (Trema micrantha - Salicaceae), 

Quaresmeira (Tibouchina sp. - Melastomataceae) e a Embaúba (Cecropia pachystachya – 

Cecropiaceae), ensejando a instalação da subsere seguinte. 

Os bracatingais são uma exceção aos padrões estruturais básicos de comunidades 

na fase inicial da sucessão. Estes correspondem à fase inicial por efetivamente constituírem 

a primeira ocupação de terrenos abandonados, e por serem sucedidos, em médio prazo, por 

comunidades mais complexas, dando seguimento ao processo sucessional. De fisionomia 

extremamente típica, os bracatingais são maciços puros e densos de Mimosa scabrella, 

espécie nativa de regeneração espontânea geralmente associada ao uso do fogo para 

limpeza de terrenos utilizados pela agricultura. Atingem, em média, entre 10 a 15 metros de 

altura. 

 

 
Foto 60: Vegetação em fase inicial de 
desenvolvimento caracterizada como pioneira-
arbustiva predominando as Vassourinhas – 
Baccharis sp. (Coord. 624585/7222026). 

 
Foto 61: Vegetação em fase inicial de 
desenvolvimento caracterizada como pioneira-
arbustiva com formação de Bracatingal (Coord. 
627679/7224017). 

 

8.2.1.2.2. Vegetação Arbustiva – Arbórea  

Sucessor do estágio anterior, denota maior diversidade possibilitada pelo 

aparecimento de novas espécies, em geral mais longevas. Apresenta pelo menos dois 

estratos arbóreos bem definidos, com indivíduos emergentes no dossel que muitas vezes 

chega ser superior a 10 m de altura, ocorrendo neste estágio as espécies secundárias 

tardias. 
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As plantas secundárias tardias são as que constituem os estágios intermediários da 

sucessão vegetal, desenvolvendo-se depois do estabelecimento das espécies pioneiras. As 

secundárias iniciais têm crescimento rápido como as pioneiras, mas vivem mais tempo que 

estas. As secundárias tardias crescem mais lentamente preferindo sombreamento quando 

bem jovens, mas depois aceleram o crescimento em busca dos pequenos clarões entre as 

copas das árvores já adultas, atingindo as porções mais altas da floresta (o dossel). Ao 

contrário das pioneiras, as espécies tardias geralmente são árvores de médio a grande 

porte. 

 
Foto 62: Vegetação caracterizada como arbustiva-arbórea com espécies em estágio com melhor 
desenvovimento e com maior diversidadel (Coord.626357/7220750). 
 

8.2.1.2.3. Vegetação Arbórea 

Nos remanescentes florestais da Floresta Ombrófila Mista, para o local de influência 

direta do empreendimento mineroindustrial, destacam-se espécies arbóreas como Ocotea 

puberula (canela-guaicá), Cinnamomum sellowianum (canela-raposa), Piptocarpha 

angustifolia (vassourão-branco), Vernonanthura discolor (vassourão-preto), Clethra scabra 

(caujaja), Styrax leprosus (carne-de-vaca), Symplocos tenuifolia (Maria-mole), Myrsine 

coriacea (capororoca), Solanum granuloso-leprosum (fumo-bravo), Aegiphila sellowiana 

(pau-de-tamanco), Escallonia montevidensis (canudo-de-pito) e a própria bracatinga 

(Mimosa scabrella) representada por indivíduos antigos remanescentes de bracatingais. 

É importante ressaltar que, em certos casos a floresta secundária pode atingir o 

máximo de desenvolvimento para as dadas condições ambientais (clímax), assemelhando-

se com a floresta primitiva.  
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Foto 63: Vegetação caracterizada como arbórea com espécies em estágio mais desenvovidos (Coord. 
626589/7222156). 

8.2.1.2.4. Espécies Florestais Exóticas 

 Além das espécies nativas componentes dos cenários vegetacionais, fazem parte 

destas tipologias também, as espécies exóticas, tendo no local do empreendimento, de 

forma comercial como reflorestamentos (Pinus e Eucalipto) ou simplesmente, como 

invasoras e colonizadoras de ambientes abertos (Uva-japão). 

 Os plantios monoculturais equiâneos de espécies florestais exóticas como a do gênero 

Pinus (reflorestamento pertencente à empresa Águia Florestal em uma maior proporção e 

Sr. Cornélio em menor proporção ao norte) e Eucalipto (pertencente ao Sr. Cornélio) são 

enquadrados no uso antrópico do solo com objetivos econômicos, utilizando-se da 

introdução de espécies de rápido crescimento e qualidade adequada, para corte e 

comercialização posterior. 

 

Foto 64: Reflorestamento com espécies exóticas predominando na cobertura do solo (Coord. 
626109/7221722). 
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Foto 65: Ocupação do solo com espécie exótica (Uva-japão) após corte raso de reflorestamento 
(Coord. 627425/7224201). 

 

8.2.1.3. MAPEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

Com a interpretação das imagens de satélite, ortoimagem, ortofotos, aerofotos e 

verificações em campo, constatou-se que a área de influência do empreendimento é 

composta por um mosaico de diferentes fitofisionomias.  

O mapeamento de uso e ocupação do solo (Figura 92) possibilitou avaliar e 

quantificar as condições atuais da cobertura vegetal na área de influência direta do 

empreendimento.  

A atividade compreendeu as seguintes etapas de elaboração: 

 Alocação georeferenciada das áreas de mineração requeridas junto ao DNPM – 

Departamento Nacional de Produção Mineração em mapa planialtimétrico e 

ortofoto obtidos por voo aerofotogramétrico realizado em 11/2013 por Aerosat 

Aerolevantamentos.  

 Interpretação visual da imagem aérea, na área delimitada, com a identificação das 

tipologias vegetais existentes e determinação das categorias de uso do solo; 

 Observações de campo para comprovação das tipologias vegetais identificadas e 

levantamento sociológico das formações encontradas; 

 Quantificação das áreas nas diferentes categorias de uso do solo. 
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8.2.1.3.1. Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta do empreendimento apresenta um mosaico de diferentes 

tipologias perfazendo a cobertura atual do solo.   

Predomina em toda AID, uma cobertura com espécies florestais nativas em 

diferentes estágios de desenvolvimento em 65,70% da área, ocupando 511,3990 ha. Os 

fragmentos com espécies florestais em melhor desenvolvimento, com exemplares arbóreos 

e de maior porte, são encontrados em 40,35% (314,0428 ha) da superfície com vegetação 

nativa. As espécies de desenvolvimento intermediário ocupam 19,49% (151,7033 ha), 

enquanto que as espécies arbustivas, indivíduos de menor porte e que dão início a um novo 

ciclo de regeneração, ocupam apenas 5,89% (45,6529 ha) da cobertura florestal com 

espécies nativas.  

O elevado grau de antropização é observado ao longo da AID por suas áreas 

ocupadas por reflorestamentos com plantios de espécies florestais exóticas para produção 

de madeira, totalizando 32,41% (252,2659 ha) do uso atual do solo. A maior parte desta 

cobertura é composta com reflorestamento de Pinus em 28,45 % (221,4530 ha) e com 

reflorestamento de Eucaliptos de 3,96 % (30,8129 ha) da área total da AID. 

As categorias de uso do solo resultantes da fotointerpretação e da análise 

fitofisionômica e estrutural da vegetação existente na área afetada receberam as seguintes 

especificações: 

 

Tabela 74: Descritivo do uso do solo da AID do empreeendimento. 
Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Pioneira-Arbustiva 45,6529 5,86 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 151,7033 19,49 

Vegetação Arbórea 314,0428 40,35 

Reflorestamento de Pinus 221,4530 28,45 

Reflorestamento de Eucalipto 30,8129 3,96 

Outros 14,6870 1,89 

Área Total AID: 778,3519 100 

 



                                                        

360 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

 

Figura 92: Mapa de uso e ocupação do solo para a Área de Influência Direta (AID) do complexo.  

 

 
Foto 66: Vegetação arbórea na Área de Influência Direta, próximo ao afluente do Rio Conceição 
(Coord. 624883/7222218). 
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Foto 67: Vegetação arbustivo-arbórea, próxima à opção de acesso ao Pátio 2, na Área de Influência 
Direta (Coord. 626000/7220400). 

 
Foto 68: Vegetação arbustivo-arbórea, entremeadas aos reflorestamentos na Área de Influência 
Direta (Coord. 626769/7222096). 

 

Foto 69: Cobertura vegetal na Área de Influência Direta – em área contígua ao reflorestamento de 
Pinus, transição de uma vegetação em fase arbustiva para uma fase arbórea (Coord. 
627130/7222282). 
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8.2.1.3.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na Área Diretamente Afetada do empreendimento, as alterações antrópicas com as 

áreas sendo utilizadas para reflorestamentos com plantios de espécies florestais exóticas 

para produção de madeira são predominantes e totalizam 52,60% da ADA. A maior parte 

desta cobertura é composta com reflorestamento de Pinus em 45,11 % (184,3434 ha) da 

área e com reflorestamento de Eucalipto de 7,49 % (30,6315 ha) da área total da ADA. 

A fitofisionomia nativa é bastante alterada em função das atividades antrópicas 

desenvolvidas na região, que mesmo de pequena monta sofre danos. A cobertura vegetal 

nativa é composta por uma vegetação em fase inicial de desenvolvimento com formações 

arbustivas, em apenas 4,96% (20,2667 ha) da área, advindo principalmente da regeneração 

natural após corte final de reflorestamento com espécies exóticas. Parte da área é composta 

de uma vegetação secundária em melhor estágio de desenvolvimento, com exemplares 

arbustivo-arbóreos perfazendo 19,68% (80,4065 ha) da área, e ainda composta por estágios 

mais desenvolvidos com espécies arbóreas, que ocupam aproximadamente 17,44% da área 

diretamente afetada, com uma superfície de 71,2772 ha.  

Assim como na AID, também na ADA, as categorias de uso do solo resultantes da 

fotointerpretação e da análise fitofisionômica e estrutural da vegetação existente na área 

afetada receberam as especificações: 

Tabela 75: Descritivo do uso do solo da ADA do empreeendimento. 
Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Pioneira-Arbustiva 20,2667 4,96 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 80,4065 19,68 

Vegetação Arbórea 71,2772 17,44 

Reflorestamento de Pinus 184,3434 45,11 

Reflorestamento de Eucaliptos 30,6315 7,49 

Outros 21,7279 5,32 

Área Total ADA: 408,6532 100 

 

Tabela 76: Percentual de cada tipologia do Uso do solo para Área Diretamente Afetada do 
empreendimento. 

Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 408,6532 21,7279 184,3434 30,6315 20,2667 80,4065 71,2772 

Fora de APP 384,6069 20,0358 184,1053 30,5732 18,7744 69,4496 61,6686 

% 94,12 92,21 99,87 99,81 92,64 86,37 86,52 

Em APP 24,0463 1,6921 0,2381 0,0583 1,4923 10,9569 9,6086 

% 5,88 7,79 0,13 0,19 7,36 13,63 13,48 
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Figura 93: Mapa de uso e ocupação do solo na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

 

8.2.1.3.1.1. ADA pela Implantação da Fábrica 
 

Tabela 77: Descritivo do uso do solo da ADA pela implantação da fábrica. 
Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Pioneira-Arbustiva 2,4372 3,12 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 5,4018 6,91 

Vegetação Arbórea 29,9993 38,37 

Reflorestamento de Pinus 33,2105 42,48 

Reflorestamento de Eucalipto 0,1213 0,15 

Outros 7,0159 8,97 

Área Total ADA pela fábrica: 78,1860 100 

 

Tabela 78: Percentual de cada tipologia do Uso do solo para Área Diretamente Afetada pela 
implantação da fábrica. 

Área 

Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 78,1860 7,0159 33,2105 0,1213 2,4372 5,4018 29,9993 

Fora de APP 75,0857 6,7199 33,2105 0,1213 2,2790 4,8229 27,9321 

% 96,03 95,73 100 100 93,51 89,28 93,11 

Em APP 3,1003 0,2960 0 0 0,1582 0,5789 2,0672 

% 3,97 4,27 0 0 6,49 10,72 6,90 
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Figura 94: Mapa de uso e ocupação do solo para Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação 
da fábrica de cimento. 

 

 
Foto 70: Cobertura vegetal na área destinada ao platô da fábrica – espécies nativas e 
reflorestamento de pinus (Coord. 626521/722078). 
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Foto 71: Cobertura vegetal na área destinada ao Pátio Opção 1 predominado reflorestamento de 
pinus (Coord. 626411/7221843). 

 

Foto 72: Cobertura vegetal na área destinada ao Pátio Opção 2 com espécies arbustivas (Coord. 
626365/7220726). 

 

 Platô Unidade Industrial 
 
O local previsto para instalação da unidade industrial de fabricação de cimento 

apresenta uma fitofisionomia com elevada alteração antrópica com áreas sendo utilizadas, 

predominantemente, para reflorestamentos com plantios de espécies florestais exóticas com 

51,28% da área diretamente atingida pela implantação do platô cobrindo 13,8961 ha de 

superfície. 

A fitofisionomia nativa, assim como nos locais pretendidos à mineração, é bastante 

alterada em função das atividades antrópicas desenvolvidas na região. A cobertura vegetal 

nativa é composta por uma vegetação de formações arbustiva-arbóreas, em apenas 2,98% 

(0,8088 ha) da área e parte da área é composta de uma vegetação secundária em melhor 
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estágio de desenvolvimento, com exemplares arbóreos perfazendo 38,04% (10,3065 ha) da 

área. 

Tabela 79: Uso do solo para a área do Platô da Unidade Industrial. 
Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 0,8088 7,70 

Vegetação Arbórea 10,3065 51,28 

Reflorestamento de Pinus 13,8961 2,98 

Outros - estradas 2,0844 38,04 

Área Total Platô da fábrica: 27,0958 100 

 

Quanto à fitofisionomia das opções dos pátios, pouco difere das demais áreas, e o 

predomínio é de reflorestamento de pinus. Na opção Pátio 1, a cobertura vegetal nativa é 

composta apenas por vegetação arbórea, em 0,49% (0,0299 ha), enquanto na opção Pátio 

2, há tipologia vegetacional arbustiva-arbórea em 27,50% (0,1953 ha) da área e de uma 

vegetação arbórea em 11,03% (0,6731 ha) da área. Ainda na opção Pátio 2, parte dessa 

vegetação nativa está inserida em Área de Preservação Permanente. 

Tabela 80: Uso do solo para a área opção Pátio 1. 

Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Arbórea 0,0299 0,49 

Reflorestamento de Pinus 5,6315 92,29 

Outros - estradas 0,4404 7,22 

Área Total Opção Pátio 1: 6,1018 100 

 
 

Tabela 81: Uso do solo para a área opção Pátio 2. 
Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 1,6779 27,50 

Vegetação Arbórea 0,6731 11,03 

Reflorestamento de Pinus 3,5171 57,64 

Outros - estradas 0,2337 3,83 

Área Total Opção Pátio 2: 6,1018 100 

 

Tabela 82: Percentual do uso do solo em Área de Preservação Permanente para a área de 
implantação da Opção Pátio 2. 

Área 

Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 6,1018 0,2337 3,5171 0 0 1,6779 0,6731 

Fora de APP 5,4414 0,2337 3,5171 0 0 1,5007 0,1899 

% 89,18 100 100 0 0 89,44 2,82 

Em APP 0,6604 0 0 0 0 0,1772 0,4832 

% 10,82 0 0 0 0 10,56 71,78 
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Figura 95: Mapa de uso e ocupação do solo para área do platô da unidade industrial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 73: Vegetação arbórea no local destinado à 
implantação da fábrica de cimento (Coord. 
626637/7222185). 

 

 

 

 

 

Foto 74: Local destinado ao platô da unidade fabril 
com espécies florestais nativas de maior  porte 
(Coord. 626828/7222460). 
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8.2.1.3.1.2. ADA pela Implantação da Área Total de Mineração – Frentes de Lavra 
e Depósitos de Estéril 

Tabela 83: Descritivo do uso do solo da ADA pela área total de mineração (frentes de lavra e 
depósitos de estéril). 

Uso do solo Área (ha) Percentual (%) 

Vegetação Pioneira-Arbustiva 17,6667 5,34 

Vegetação Arbustiva-Arbórea 71,7113 21,70 

Vegetação Arbórea 42,9915 13,01 

Reflorestamento de Pinus 152,2643 46,08 

Reflorestamento de Eucaliptos 31,1371 9,42 

Outros 14,6993 4,45 

Área Total ADA pela mineração: 330,4672 100 

 

Tabela 84: Percentual de cada tipologia do Uso do solo para Área Diretamente Afetada pela área 
total de mineração (frentes e depósitos de estéril). 

Área 

Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 330,4672 14,6993 152,2643 31,1371 17,6637 71,7113 42,9915 

Fora de APP 313,1144 13,5478 152,0905 29,9736 16,5000 63,0996 36,7975 

% 94,75 92,17 99,89 96,26 93,41 88,00 85,59 

Em APP 17,3528 1,1515 0,1738 0,0583 1,1635 8,6117 6,1940 

% 5,25 7,83 0,11 3,74 6,59 12,00 14,41 

 

 
Figura 96: Mapa de uso e ocupação do solo para Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação 
da área total de mineração. 
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Foto 75: Cobertura vegetal na área destinada a Cava Norte, porção com reflorestamento de eucalipto 
(Coord. 627671/7224221). 

 
Foto 76: Cobertura vegetal na área destinada a Cava Norte, porção com espécies nativas arbustiva-
arbóreas (Coord. 628107/7225067). 

 
Foto 77: Cobertura vegetal na área destinada ao DME Norte, porção onde foi realizado o corte raso 
de reflorestamento com espécies nativas arbustiva-arbóreas (Coord. 627747/7224025). 
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Foto 78: Cobertura vegetal na área destinada a Cava Sul, porção com nativas arbóreas e exóticas 
colonizadoras - uva-japão. (Coord. 626474/7223200). 

 
Foto 79: Cobertura vegetal na área destinada a Cava Sul, porção com espécies nativas arbustiva-
arbóreas, exóticas como plantio (pinus) e colonizadoras (uva-japão)(Coord. 626353/7223292). 

 
Foto 80: Cobertura vegetal na área destinada ao DME Sul, com reflorestamento de pinus (Coord. 
626872/7223330). 
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 Frentes de Lavra 

 

As lavras do calcário foram projetadas em duas: Cava Norte e a Cava Sul, de modo 

que, a abertura das frentes será feita em fases distintas. Durante os primeiros 5 (cinco) 

anos, o desenvolvimento será exclusivamente na Cava Sul. Após este período está previsto 

o início da explotação na Cava Norte.  

As frentes possuem uso e ocupação do solo semelhantes, com características e 

alterações antrópicas, inseridas ou não em áreas de preservação permanente (APP) 

conforme apresentado nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 85: Uso do solo para áreas de lavra do Complexo Mineroindustrial. 

Frentes de 
lavra 

Área (ha) 

Uso do Solo 

Outros 
Reflor. De 

Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação 
Arbórea 

Cava Sul 167,1584 5,7929 103,6709 0 1,6168 27,0389 29,0389 

Cava Norte 101,3771 6,7184 18,9590 22,6370 12,9218 36,4691 3,6718 

Total 268,5355 12,5113 122,6299 22,6370 14,5386 63,5080 32,7107 

 
 

Tabela 86: Percentual do uso do solo para áreas de lavra do Complexo Mineroindustrial. 

Frentes de 
lavra 

Área (ha) 

Uso do Solo  

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Cava Sul 167,1584 
Fora de APP 5,7615 103,6709 0 1,6168 25,2715 24,9220 

em APP 0,0314 0 0 0 1,7674 4,1169 

Cava Norte 101,3771 
Fora de APP 5,5983 18,7852 22,5787 11,7583 29,6248 1,5947 

em APP 1,1201 0,1738 0,0583 1,1635 6,8443 2,0771 

Total 268,5355  12,5113 122,6299 22,6370 14,5386 63,5080 32,7107 

 
 

Tabela 87: Percentual do uso do solo em Área de Preservação Permanente para áreas de lavra do 
Complexo Mineroindustrial. 

Área 

Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 268,5355 12,5113 122,6299 22,6370 14,5386 63,5080 32,7107 

Fora de APP 251,1827 11,3598 122,4561 22,5787 13,3751 54,8963 26,5167 

% 93,54 90,80 99,86 99,74 92,00 86,44 81,06 

Em APP 17,3528 1,1515 0,1738 0,0583 1,1635 8,6117 6,1940 

% 6,46 9,20 0,14 0,26 8,00 13,56 18,94 
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Cava Sul 
 

Tabela 88: Percentual do uso do solo para Cava Sul do Complexo Mineroindustrial. 

Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 167,1584 5,7929 103,6709 0 1,6168 27,0389 29,0389 

Fora de APP 161,2427 5,7615 103,6709 0 1,6168 25,2715 24,9220 

% 96,46 99,46 100 0 100 93,46 85,82 

Em APP 5,9157 0,0314 0 0 0 1,7674 4,1169 

% 3,54 0,54 0 0 0 6,54 14,18 

 

 
Figura 97: Mapa de uso e ocupação do solo para área da Frente de Lavra – Cava Sul.  
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Foto 81: Vegetação arbórea na Frente de lavra – Cava Sul (Coord. 624968/7221980). 

 
Foto 82: Fragmento de espécies nativas com espécie exótica invasora e colonizadora de ambientes 
alterados e/ou abertos – Houvenia dulcis (Uva-japão), na Frente de lavra – Cava Sul (Coord. 
626353/7223292). 

 

Foto 83: Porção da Cava Sul com cobertura florestal formada por espécies arbustivo-arbóreas (Coord. 
625666/7222296). 
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Cava Norte 
 

Tabela 89: Percentual do uso do solo para Cava Norte do Complexo Mineroindustrial. 

Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Total ha 101,3771 6,7184 18,9590 22,6370 12,9218 36,4691 3,6718 

Fora de APP 89,9400 5,5983 18,7852 22,5787 12,9218 29,6248 1,5947 

% 88,72 83,33 99,08 99,74 100 81,23 43,43 

Em APP 11,4371 1,1201 0,1738 0,0583 0 6,8443 2,0771 

% 11,28 16,67 0,92 0,26 0 18,77 56,57 

 

 

Figura 98: Mapa de uso e ocupação do solo para área da Frente de Lavra – Cava Norte.  
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Foto 84: Vegetação formada por espécie exótica – uva-japão em porção da Cava Norte (Coord. 
627262/7224015). 

 

Foto 85: Cobertura vegetal na Cava Norte, espécies nativas arbustiva-arbóreas diversas e exótica com 
Uva-japão  (Coord. 627319/7224175). 

 
Foto 86: Vegetação na Cava Norte, porção com reflorestamento de pinus e eucalipto (Coord. 
637666/7224197). 
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 Depósitos de material estéril – Bota-fora 

As condições topográficas restringem as alternativas de localização das áreas de 

bota-fora devido às exigências técnicas que contemplam volume (relação estéril/minério 

alta) e conformação final do mesmo, além da operação do empreendimento com a 

necessidade de acessos e circulação de maquinários que acabam impactando diretamente 

nos aspectos ambiental e financeiro.  

Os locais previstos para depósito de material estéril apresentam-se fito 

fisionomicamente semelhantes com formações florestais arbustivo – arbóreas. 

Tabela 90: Uso do solo para áreas de bota-fora do Complexo Mineroindustrial. 

Depósito 
de Estéril 

Área (ha) 
Uso do Solo  

Outros 
Reflor. De 

Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação 
Arbórea 

DME Sul 15,2601 0,4673 13,2875 0 0,4680 1,0373 0 

DME Norte 11,9876 0,2314 5,1342 3,9812 0 1,4871 0,9459 

Total 27,2477 0,6987 18,4217 3,9812 0,4680 2,5244 0,9459 

 
 
 
 

 
Figura 99: Uso e Ocupação do Solo para área do Depósito de Material Estéril Sul. 
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Figura 100: Uso e Ocupação do Solo para área do Depósito de Material Estéril Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 87: Vegetação no DME Sul, formada por 
reflorestamento de pinus (Coord. 
626880/7223334). 

 

 

 

 

 

Foto 88: Local destinado ao DME Norte, realizado 
o corte raso de reflorestamento e existência de 
fragmentos com espécies nativas arbustivo-
arbóreas (Coord. 627652/7223878). 
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 Uso do solo para as diferentes fases do sequenciamento das frentes de lavra e 

depósitos de estéril 

Durante os primeiros anos, o desenvolvimento da lavra será exclusivamente na Cava 

Sul e Depósito de Material Estéril Sul, depois deste período, está previsto o início da 

explotação na Cava Norte e Depósito Norte.  

 

Tabela 91: Utilização e avanço em área das frentes de lavra por fase do sequenciamento. 

Fase (anos) 

Frentes de Lavra 

Cava Sul Cava Norte 

167,1584 ha 101,3771 ha 

5 
16,9140 ha 0 

10,12% 0 

10 
26,4431 ha 15,7713 ha 

15,82% 15,56% 

25 
60,3937 ha 39,5914 ha 

36,13% 39,05% 

Final 
167,1584 ha 101,3771 ha 

100% 100% 

 

Tabela 92: Utilização e avanço em área de bota-fora por fase do sequenciamento. 

Fase (anos) 

Depósitos de Estéril 

DME S DME N 

15,2601 ha 11,9876 ha 

5 
2,3597 ha 0 

15,46% 0 

10 
5,4681ha 3,2713 ha 

35,83% 27,29% 

25 
8,9414 ha 6,8663 ha 

58,59 57,28% 

Final 
15,2601 ha 11,9876 ha 

100% 100% 
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Tabela 93: Uso e ocupação do solo da área para o início da lavra na Fase 5 anos. 

Ocupação/Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Área fase 5 19,2737 1,0308 17,9517 - - 0,2721 - 

Cava Sul 16,9140 
1,0308 15,6111 - - 0,2721 - 

6,09% 92,30% - - 1,61% - 

DME Sul 2,3597 
- 2,3597 - - - - 

- 100% - - - - 

 

Tabela 94: Configuração da área para o início da lavra na Fase 5 anos. 

Local 
Avanço e área para as fases do sequenciamento 

Fase inicial Área aos 5 Anos 

Cava Sul 16,9140 16,9140 

Cava Norte - - 

Depósito Sul 2,3597 2,3597 

Depósito Norte - - 

Área (hectares) 19,2737 19,2737 

 

 

 
Figura 101: Uso do solo no sequenciamento de lavra para a fase 5 anos. 
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Tabela 95: Uso e ocupação do solo da área de avanço para a Fase 10 anos. 

Ocupação/Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Área avanço CAVAS 25,3004 1,2142 9,3720 1,5430 0,0323 12,8540 0,2849 

Cava Sul 9,5291 
0,2733 5,8668 - - 3,1041 0,2849 

2,87% 61,57% - - 32,57% 2,99% 

Cava Norte 15,7713 
0,9409 3,5052 1,5430 0,0323 9,7499 - 

5,97% 22,23% 9,78% 0,20% 61,82% - 

Área avanço DME  6,3797 - 5,4735 - 0,0813 0,1749 0,6500 

DME Sul 3,1084 
- 2,2022 - 0,0813 0,1749 0,6500 

- 70,85% - 2,61% 5,63% 20,91% 

DME Norte 3,2713 
- 3,2713 - - - - 

- 100% - - - - 

Área ocupada fase 10 31,6801 1,2142 14,8455 1,5430 0,1136 13,0289 0,9349 

 

Tabela 96: Configuração da área para a Fase 10 anos. 

Local 
Avanço e área para as fases do sequenciamento 

Área aos 5 Anos Avanço Área aos 10 Anos 

Cava Sul 16,9140 9,5291 26,4431 

Cava Norte - 15,7713 15,7713 

Depósito Sul 2,3597 3,1084 5,4681 

Depósito Norte - 3,2713 3,2713 

Área (hectares) 19,2737 31,6801 50,9538 

 

 
Figura 102: Uso do solo no sequenciamento de lavra para a fase 10 anos. 
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Tabela 97: Uso e ocupação do solo da área de avanço para a Fase 25 anos. 

Ocupação/Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Área avanço CAVAS 57,7707 3,4181 32,9815 0,7946 4,3703 13,4457 2,7605 

Cava Sul 33,9506 
1,4119 22,9347 - - 8,0133 1,5907 

4,16% 67,55% - - 23,60% 4,69% 

Cava Norte 23,8201 
2,0062 10,0468 0,7946 4,3703 5,4324 1,1698 

8,42% 42,18% 3,33% 18,35% 22,81% 4,91% 

Área avanço DME 7,0683 0,0261 5,0738 0,1247 0,3344 0,6478 0,8614 

DME Sul 3,4733 
- 3,0541 - 0,3344 - 0,0848 

- 87,93% - 9,63% - 2,44% 

DME Norte 3,5950 
0,0261 2,0197 0,1247 - 0,6478 0,7766 

0,73% 56,18% 3,47% - 18,02% 21,60% 

Área ocupada fase 25 64,8390 3,4442 38,0553 0,9193 4,7047 14,0935 3,6219 

 

Tabela 98: Configuração da área para a Fase 25 anos. 

Local 
Avanço e área para as fases do sequenciamento 

Área aos 5 anos Área aos 10 Anos Avanço Área aos 25 anos 

Cava Sul 16,9140 26,4431 33,9506 60,3937 

Cava Norte - 15,7713 23,8201 39,5914 

Depósito Sul 2,3597 5,4681 3,4733 8,9414 

Depósito Norte - 3,2713 3,5950 6,8663 

Área (hectares) 19,2737 50,9538 64,8390 115,7928 

 

 
Figura 103: Uso do solo no sequenciamento de lavra para a fase 25 anos. 
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Tabela 99: Uso e ocupação do solo da área de avanço para a Fase Final. 

Ocupação/Área 
Uso do solo 

Outros 
Reflor. De 

 Pinus 
Reflor. De 
Eucalipto 

Vegetação 
Pioneira - Arbustiva 

Vegetação 
Arbustiva - Arbórea 

Vegetação  
Arbórea 

Área avanço CAVAS 168,5504 7,4054 63,8002 19,6708 10,3645 38,1465 29,1630 

Cava Sul 106,7647 
3,3314 58,3758 - 2,0310 16,2464 26,7801 

3,12% 54,68% - 1,90% 15,22% 25,08% 

Cava Norte 61,7857 
4,0740 5,4244 19,6708 8,3335 21,9001 2,3829 

6,59% 8,78% 31,84% 13,49% 35,44% 3,86% 

Área avanço DME 11,4400 0,8085 5,8192 3,9748 - 0,8375 - 

DME Sul 6,3187 
0,5193 5,7994 - - - - 

8,22% 91,78% - - - - 

DME Norte 5,1213 
0,2892 0,0198 3,9748 - 0,8375 - 

5,65% 0,39% 77,61% - 16,35% - 

Área ocupada fase final 179,9904 8,2139 69,6194 23,6456 10,3645 38,9840 29,1630 

 

 

 

Figura 104: Uso do solo no sequenciamento de lavra para a fase final. 
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Tabela 100: Configuração da área para a Fase Final. 

Local 
Avanço e área para as fases do sequenciamento 

Área aos 5 anos Área aos 10 Anos Área aos 25 anos Avanço Área na Fase Final 

Cava Sul 16,9140 26,4431 60,3937 106,7647 167,1584 

Cava Norte - 15,7713 39,5914 61,7857 101,3771 

Depósito Sul 2,3597 5,4681 8,9414 6,3187 15,2601 

Depósito Norte - 3,2713 6,8663 5,1213 11,9876 

Área (hectares) 19,2737 50,9538 115,7928 179,9904 295,7823 

 

 

Figura 105: Configuração final do sequenciamento de lavra. 
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8.2.2. FAUNA 

Segundo MIKICH & BÉRNILS (2004), a fauna paranaense apresenta uma riqueza 

que reflete a diversidade de biomas e ecossistemas presentes no Estado, incluindo 

aproximadamente 10.000 espécies de borboletas e mariposas, 450 de abelhas, 950 de 

peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, 770 de aves e 180 de mamíferos. Contudo, parte 

substancial desta biodiversidade se encontra em algum nível de ameaça, em função da 

destruição e redução dos ecossistemas, da caça e pesca predatória, do comércio ilegal de 

espécimes, da poluição dos ecossistemas terrestres e aquáticos, da introdução de espécies 

exóticas, da perda de fontes alimentares e do uso irresponsável de defensivos agrícolas, 

entre outros fatores, que colocam em risco não apenas a fauna, mas degradam a qualidade 

de vida do homem, que também depende de um ambiente saudável e equilibrado.  

Os biólogos responsáveis por este estudo realizaram incursões na área diretamente 

afetada pelo empreendimento utilizando os acessos, estradas internas da propriedade, 

trilhas e corpos hídricos visando aumentar as oportunidades de observação de espécies da 

fauna e de encontrar vestígios deixados por eles no ambiente, como também de localizar e 

identificar locais de alimentação e abrigo (tocas, ninhos, buracos, outros). Alguns 

equipamentos e materiais tiveram a finalidade de auxiliar nos procedimentos do 

levantamento faunístico da região, bem como ajudar as observações diretas e indiretas, 

localização, segurança, etc. Entre os materiais utilizados neste trabalho, estão: máquina 

fotográfica digital, aparelho de GPS, binóculos, lanternas, gravador e sonorizador (para 

vocalização de aves), escala, equipamento de proteção individual (EPI).  

Durante período de atividades de campo realizadas em Agosto e Setembro de 2014 

foi possível estimar a composição faunística da região. Contudo, para ampliar os registros e 

realizar um levantamento mais exaustivo serão propostos levantamentos qualiquantitativos 

com campanhas contemplando as variações anuais e a utilização de técnicas de captura 

especificas para cada grupo de vertebrados estudados, dentro dos Programas de 

levantamento, monitoramento e resgate de fauna.  

8.2.2.1. AVIFAUNA 

As aves silvestres são ótimos indicadores de qualidade ambiental e podem ser 

amplamente utilizadas em avaliações de impacto, pois a estrutura geral da comunidade 

indica facilmente o estado de conservação dos ambientes. A simples presença de 

determinados táxons exigentes em relação ao hábitat permite inferências sobre o estado da 

vegetação e a previsão de impactos ambientais. 

Estudos de impacto ambiental têm como principal objetivo conhecer a influência dos 

principais impactos (positivos e negativos) a serem gerados pela implantação de um 
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empreendimento sobre a fauna local. Além de tentar desvendar estes impactos, estes 

estudos recomendam medidas mitigadoras ou compensatórias, suportadas por uma base de 

dados científicos consistente, gerada a partir de amostragens realizadas em um gradiente 

de tempo. Alguns grupos faunísticos expressam de maneira mais clara que outros os 

impactos causados a partir da implantação de um empreendimento. 

Atualmente, o Brasil conta com 1.901 espécies de aves conhecidas e 14,4% deste 

total ocorre exclusivamente em território brasileiro (n=274), sendo consideradas endêmicas 

(CBRO, 2014). O Estado do Paraná, por sua vez, possui registros confirmados de 744 

espécies (SCHERER-NETO & STRAUBE, 1995; SCHERER-NETO et al., 2011), ou seja, 

aproximadamente 40% de todas as espécies presentes em território nacional. Este valor é 

muito expressivo, uma vez que o Paraná possui pequenas dimensões territoriais quando 

comparado a outros Estados, além de que alguns biomas brasileiros não estão presentes no 

sul do país. 

 A Floresta Atlântica sensu lato é o segundo bioma mais ameaçado de todo o planeta. 

Como tal, tem sido considerado bioma de prioridade máxima e urgente para questões de 

conservação, segundo critérios internacionais MMA (2000). Conforme a mesma publicação, 

a Mata Atlântica é umas das regiões mais ricas em biodiversidade no planeta, perdendo 

apenas para a Floresta Amazônica e algumas outras florestas tropicais.  

 A Floresta Ombrófila Mista é uma subdivisão do bioma Mata Atlântica e está 

presente nos planaltos, ou seja, nas zonas mais frias do Estado do Paraná e conta com um 

elevado número de espécies de aves associadas a este tipo de vegetação. Inserida nos 

domínios da Floresta Ombrófila Mista está a região dos Campos Gerais do Paraná, 

conhecida por sua grande diversidade de espécies da fauna silvestre (BENCKE et al., 2006; 

MELO et al., 2007). 

 O presente estudo teve como principal objetivo a elaboração do diagnóstico da 

avifauna na área de influência do projeto de exploração de calcário na propriedade da 

Mineração Delta do Paraná, localizada nos municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Foram analisadas as áreas de lavra e o local previsto para a fábrica. 

8.2.2.1.1. Procedimentos Metodológicos 

8.2.2.1.1.1. Seleção das áreas de amostragem 

Mapas da área total de estudo, incluindo a Área de Influência Direta e a Área 

Diretamente Afetada, foram analisados com o objetivo de se escolher locais onde existem 

remanescentes de floresta nativa acessíveis com veículo automotor. Parte da área total de 

lavra foi percorrida em campo para a análise dos hábitats disponíveis e obtenção de dados 
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primários. Foram avaliados ambientes compostos por floresta secundária em estágio 

intermediário da sucessão, bordas de mata e áreas utilizadas para a silvicultura (Pinus spp.).  

 
Foto 89: Remanecente de floresta nativa na Área de Influência Direta do empreendimento: local 
habitado por muitas espécies sensíveis a alterações no hábitat. Foto: Raphael E. F. Santos.  

 
Foto 90: Remanescentes de Floresta Ombrófila Mista inseridos em uma matriz de Pinus na área de 
influência do projeto de exploração de calcário da Mineradora Delta. Foto: Raphael E. F. Santos. 

 

Foto 91: Estrutura da vegetação florestal em alguns dos remanescentes existentes na Área de 
Influência Direta do empreendimento. Local habitado por espécies sensíveis a alterações no hábitat. 
Foto: Raphael E. F. Santos. 
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Foto 92: Mapas e imagens de satélite georeferenciadas foram utilizados para se ter acesso às áreas 
de lavra e ao local indicado para a construção da fábrica da Mineradora Delta. Foto: Raphael E. F. 
Santos. 

 

8.2.2.1.1.2. Métodos empregados 

O estudo foi segmentado em quatro etapas, descritas a seguir: (1) A primeira foi uma 

análise prévia da área de influência do empreendimento por meio de imagens de satélite e 

mapas detalhados, o que permitiu uma visão geral sobre o estado de conservação dos 

ambientes naturais presentes na área a ser afetada pelas obras; (2) execução de duas fases 

de campo com o objetivo de executar o levantamento de aves propriamente dito, além do 

reconhecimento da Área Diretamente Afetada e da Área de Influência Direta do 

empreendimento; (3) levantamento de dados secundários, obtidos por meio de consulta a 

diferentes fontes, como pesquisas ornitológicas já realizadas na região do entorno, 

publicações científicas, acervos fotográficos e acervos de museus. Tendo uma lista das 

espécies de provável ocorrência na região, foi feita uma (4) análise dos dados obtidos em 

campo e confecção do relatório final. 

8.2.2.1.1.3. Obtenção de dados secundários 

Devido ao carácter expedito da visita à campo e à extensão de hábitats existentes na 

área sob estudo, é necessário que se complemente os dados primários com informações de 

pesquisas já conduzidas na região. Com o objetivo de se elaborar uma lista de espécies de 

provável ocorrência na área a ser afetada pelo empreendimento, foram utilizadas 

informações procedentes (1) da coletânea de registros obtidos ao longo de anos de estudos 

no Parque Estadual de Vila Velha (SCHERER-NETO et al., 2011); (2) dos levantamentos 

executados durante a elaboração do Plano de Manejo da Fazenda Santa Mônica (SANTOS, 

2010) localizada no município de Ponta Grossa; (3) dos estudos conduzidos nas 
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propriedades da empresa Iguaçu celulose, papel S.A. (SANTOS, 2008); (4) de registros 

obtidos em campo durante levantamentos executados na região de Castro, Carambeí e 

Tibagi para empreendimento eólico (SANTOS, 2013); (5) do estudo conduzido para a 

construção do desvio rodoviário (Contorno Norte) em Castro (SANTOS, 2014); e (6) do 

Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão 138kV da Cargill Agrícola, cuja ADA 

coincide com a ADA do presente projeto.  

O ordenamento taxonômico utilizado segue a última proposta apresentada pelo 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, de janeiro de 2014. 

8.2.2.1.1.4. Métodos aplicados em campo 

Devido à necessidade em se executar uma avaliação rápida da avifauna, foi 

realizado um levantamento expedito das espécies em cada ponto amostrado. A busca direta 

foi o principal método aplicado. Este método consiste em percorrer a área em busca de 

representantes da avifauna. As espécies são detectadas visualmente e identificadas 

observando-se caracteres específicos de diagnose de cada táxon com o auxílio de 

equipamentos apropriados (binóculo 8x42 mm e luneta 30x60 mm). O reconhecimento 

auditivo também foi empregado, especialmente nos ambientes florestais vistoriados. Este 

método consiste em identificar as vocalizações das aves que se manifestam nas áreas 

avaliadas. A técnica de playback é amplamente utilizada em estudos ornitológicos e auxilia 

na confirmação da ocorrência de determinados táxons. A documentação fotográfica ocorreu 

quando possível, com o objetivo de se obter material comprobatório da ocorrência de 

determinadas espécies na área de influência direta do referido empreendimento. 

8.2.2.1.1.5. Resultados e Discussão 

Riqueza de espécies 

De acordo com a compilação das informações disponíveis na literatura somadas aos 

dados obtidos em campo, foi obtida uma lista total com 377 espécies de aves silvestres, 

pertencentes a 64 famílias e 25 ordens. Estas informações indicam o número de espécies 

que podem ocorrer na área em questão, tanto nos ambientes presentes na AID como na AII. 

Nem todas estas espécies ocorrem na ADA, pois certos táxons exigem condições 

específicas de hábitat, algumas vezes não presentes na área avaliada (como campos 

nativos, por exemplo). Desta forma, considerando apenas as espécies registradas durante a 

amostragem realizada, obteve-se a confirmação da ocorrência de 132 espécies na ADA e 

AID do projeto do Contorno Norte de Castro.  

Segundo os dados apresentados por SCHERER-NETO et al. (2011), na atualização 

dos inventários da avifauna do Parque Estadual de Vila Velha, um total de 280 espécies 

ocorrem nesta Unidade de Conservação. SANTOS (2010) cita a ocorrência de 208 espécies 
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para a área da Fazenda Santa Mônica, localizada nos fundos do Parque Estadual de Vila 

Velha, a poucos quilômetros da AID do empreendimento em questão. Durante a execução 

dos trabalhos de campo do estudo de valoração ambiental das áreas de floresta nativa da 

empresa Iguaçu celulose, papel S.A., localizadas nos municípios de Piraí do Sul e Castro, 

SANTOS (2008) acumulou registros de 133 espécies para a região sob análise, em 

ambientes semelhantes àqueles existentes na AID do Contorno Norte. Adicionalmente, em 

estudo executado para prever impactos inerentes à instalação de um Parque Eólico na 

região de Castro, Carambeí e Tibagi, SANTOS (2013) indicou a ocorrência de 233 espécies 

de aves habitando os campos nativos, áreas de cultivo de soja, os capões de mata, as 

florestas com Araucária do vale do rio Iapó e as áreas úmidas existentes na região. 

SANTOS (2014) ainda cita 124 espécies ocorrendo em ambientes semelhantes na região de 

Castro durante a coleta de dados para o RAS do Contorno Norte.  

Uma análise com todas as espécies compiladas para a área de estudo foi feita com o 

objetivo de se estimar quantas possuem elevado potencial de ocorrência na área e qual o 

número de táxons raros, com exigências ecológicas específicas, que dificilmente venham a 

ser registrados na AID do projeto. Para tanto, todas as espécies levantadas por meio dos 

dados secundários foram classificadas em quatro categorias de probabilidade de ocorrência: 

(1) espécies efetivamente registradas durante as visitas a campo, que possuem confirmação 

de ocorrência na área em questão; (2) espécies com alta probabilidade de ocorrência, 

devido à presença dos hábitats habitados pelas mesmas na AID do projeto; (3) espécies 

com potencial mediano de ocorrência na área, que podem porventura vir a ser registradas 

em etapas futuras do licenciamento ambiental da obra; (4) espécies raras, de ocorrência 

esporádica, com pouca probabilidade de ocorrerem no local tendo em vista o estado de 

conservação dos remanescentes naturais. 

Sendo assim, têm-se os seguintes resultados: 132 espécies foram confirmadas para 

o local, outras 101 espécies possuem grande probabilidade de serem registradas nos locais 

visitados, 57 espécies possuem probabilidade média de ocorrência na área de estudo e 88 

espécies possuem baixa probabilidade. Por meio desta análise, pode-se dizer que a 

avifauna esperada para a AID do projeto é de pelo menos 233 espécies de aves silvestres 

(considerando a soma das espécies efetivamente confirmadas em campo com aquelas que 

possuem alta probabilidade de ocorrência), havendo possibilidades de um número maior ser 

constatado futuramente.  
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Tabela 101: Lista de espécies com ocorrência prevista para a área de influência do projeto de exploração de calcário da Mineração Delta do Paraná, 
municípios de Campo Largo e Ponta Grossa, Estado do Paraná.  

Registro em campo: (X) para aquelas que obtiveram confirmação da ocorrência na área de influência do empreendimento; Fonte: (1) Compilação dos inventários da avifauna realizados no 
Parque Estadual de Vila Velha (SCHERER-NETO et al., 2011); (2) dados citados no Plano de Manejo da Fazenda Santa Mônica (SANTOS, 2010); (3) informações coletadas durante estudo de 
valoração ambiental das áreas de Reserva Legal da empresa Iguaçu celulose, papel S.A. (SANTOS, 2008); (4) dados coletados em campo durante a execução de Estudo de Impacto Ambiental 
para empreendimento eólico na região de Castro, Carambeí e Tibagi (SANTOS, 2013); (5) dados obtidos durante a execução do estudo para o licenciamento do Contorno Norte de Castro 
(SANTOS, 2014). Algumas espécies não citadas pelos autores acima (sem indicação na coluna referente à fonte consultada) foram também incluídas por terem sido registradas anteriormente 
pelo responsável técnico do presente estudo em visitas pretéritas à região. Ambientes preferenciais: (Fl) Remanescentes florestais ou capões (Floresta Ombrófila Mista); (Fc) Floresta ciliar do 
rio Iapó; (Cn) Campos nativos, com ou sem afloramentos rochosos; (Ca) Campos alterados, utilizados para a agricultura, pecuária ou sem uso; (Ka) Capoeiras (floresta secundária em estágio 
inicial da sucessão); (Bj) Brejos, várzeas, lagoas ou outras áreas úmidas; (Au) Ambiente urbanizado, próximo à moradias; (Aa) Utilização primordial do ambiente aéreo. Status de ocorrência: (R) 
residente para as espécies que permanecem durante todo o ano na área de estudo, (VN) visitantes do hemisfério Norte. Dieta preferencial: (In) insetívoro, (If) insetívoro-frugívoro, (Fr) 
frugívoro, (Gr) granívoro, (Ca) carnívoro, (Ne) nectarívoro, (Ps) piscívoro, (On) onívoro, (He) herbívoro. Probabilidade de ocorrência: (Cf) espécie efetivamente confirmada para a AID durante as 
visitas técnicas; (Al) alta probabilidade de ocorrência na área; (Md) média probabilidade de ocorrência na área; (Ba) baixa probabilidade de ocorrência na área. 
 

Nome do Táxon Nome em Português 
Registro em  

campo 
Fonte Ambiente Status Dieta 

Probabilidade 
de ocorrência 

Tinamiformes Huxley, 1872   
      

Tinamidae Gray, 1840    
      

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambuguaçu X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R On Cf 

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó 
  

Cn,Ca,Ka R On Al 

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã 
 

1,4 Fl,Fc R On Al 

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz  1,2,4,5 Cn,Ca R On Al 

Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela  1,2,4,5 Cn,Ca R On Al 

Anseriformes Linnaeus, 1758   
      

Anatidae Leach, 1820    
      

Dendrocygninae Reichenbach, 1850   
      

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê 
 

1,4 Bj R He Al 

Anatinae Leach, 1820   
      

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato 
 

1,2,4 Bj R He Ba 

Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 1907 pato-de-crista 
  

Bj R He Ba 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho X 1,2,3,4,5 Bj R He Cf 

Anas georgica Gmelin, 1789 marreca-parda 
 

4 Bj R He Ba 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Registro em  

campo 
Fonte Ambiente Status Dieta 

Probabilidade 
de ocorrência 

Anas bahamensis Linnaeus, 1758 marreca-toicinho 
  

Bj R He Ba 

Anas versicolor Vieillot, 1816 marreca-cricri 
 

1 Bj R He Ba 

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766) marreca-de-bico-roxo 
  

Bj R He Ba 

Galliformes Linnaeus, 1758   
      

Cracidae Rafinesque, 1815   
      

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Odontophoridae Gould, 1844   
      

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru X 1,2,4 Fl R On Cf 

Podicipediformes Fürbringer, 1888   
      

Podicipedidae Bonaparte, 1831   
      

Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824) mergulhão-de-orelha-branca 
  

Bj R Ps Ba 

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) mergulhão-pequeno 
 

1 Bj R Ps Md 

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador 
 

1 Bj R Ps Ba 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854   
      

Ciconiidae Sundevall, 1836   
      

Ciconia maguari (Gmelin, 1789) maguari 
 

4 Bj R On Ba 

Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca 
 

1 Bj R On Ba 

Suliformes Sharpe, 1891   
      

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849   
      

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 
 

1,2,5 Fc,Bj R Ps Md 

Pelecaniformes Sharpe, 1891   
      

Ardeidae Leach, 1820   
      

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu X 1,2,5 Fc,Bj R Ps Cf 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho 
 

1,2,3,4,5 Bj R Ps Al 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R In Cf 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura 
 

1 Fc,Bj R Ps Ba 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 
 

1,2,3,4,5 Fc,Bj R Ps Al 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R In Cf 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Registro em  

campo 
Fonte Ambiente Status Dieta 

Probabilidade 
de ocorrência 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena 
 

1,5 Fc,Bj R Ps Al 

Threskiornithidae Poche, 1904   
      

Plegadis chihi (Vieillot, 1817) caraúna-de-cara-branca 
  

Bj R On Ba 

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró 
 

1 Fc R On Md 

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) tapicuru-de-cara-pelada 
  

Bj R On Ba 

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R In Cf 

Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro 
  

Bj R On Ba 

Cathartiformes Seebohm, 1890   
      

Cathartidae Lafresnaye, 1839   
      

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Cn,Ca,Ka R Ca Cf 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Cn,Ca,Ka R Ca Cf 

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei 
 

1,2,4 Fl R Ca Ba 

Accipitriformes Bonaparte, 1831   
      

Accipitridae Vigors, 1824   
      

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza 
  

Fl R Ca Md 

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura 
 

2,3 Fl R Ca Al 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R Ca Cf 

Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha 
  

Fl R Ca Ba 

Circus buffoni (Gmelin, 1788) gavião-do-banhado 
  

Ca R Ca Ba 

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) tauató-pintado 
 

1 Fl R Ca Ba 

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766) gavião-miudinho 
  

Fl R Ca Ba 

Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo 
 

1,2,5 Fl R Ca Al 

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombachinha-grande 
  

Fl R Ca Md 

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo 
 

1,4 Fl,Ca,Ka R Ca Md 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo X 1,2,3,4,5 Cn,Ca,Ka R Ca Cf 

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto 
 

4 Fl,Fc R Ca Ba 

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta 
 

1,2 Cn R Ca Ba 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ca,Ka,Bj R Ca Cf 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Registro em  

campo 
Fonte Ambiente Status Dieta 

Probabilidade 
de ocorrência 

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-asa-de-telha 
  

Ca R Ca Ba 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R Ca Cf 

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) águia-chilena 
 

1,2,4 Cn R Ca Ba 

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande 
 

3 Fl R Ca Al 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta 
 

1 Fl R Ca Al 

Buteo swainsoni Bonaparte, 1838 gavião-papa-gafanhoto 
  

Cn,Ca VN Ca Ba 

Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-de-rabo-barrado 
 

1 Cn,Ca R Ca Md 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco 
 

1 Fl R Ca Al 

Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato 
  

Fl R Ca Ba 

Gruiformes Bonaparte, 1854   
      

Aramidae Bonaparte, 1852   
      

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão 
 

1 Bj R Ma Ba 

Rallidae Rafinesque, 1815   
      

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes 
 

2 Bj R On Ba 

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato X 1,2,3,4,5 Fc,Fl,Bj R On Cf 

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda 
 

3,4 Bj R In Md 

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha 
 

1,4 Bj R In Md 

Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó 
 

1,2 Bj R On Ba 

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã 
 

1,4 Bj R On Al 

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837) saracura-do-banhado 
 

1 Bj R On Md 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) frango-d'água-comum X 1,3,4,5 Bj R He Cf 

Charadriiformes Huxley, 1867   
      

Charadrii Huxley, 1867   
      

Charadriidae Leach, 1820   
      

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero X 1,2,3,4,5 Ca R In Cf 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831   
      

Himantopus melanurus Vieillot, 1817 pernilongo-de-costas-brancas 
 

1,4 Bj R In Al 

Scolopaci Steijneger, 1885   
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Scolopacidae Rafinesque, 1815   
      

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja 
 

1,2,4 Bj R In Md 

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) maçarico-do-campo 
  

Cn,Ca VN In Md 

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado 
  

Bj VN In Md 

Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário 
 

1 Bj VN In Md 

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) maçarico-grande-de-perna-amarela 
  

Bj VN In Md 

Tringa flavipes (Gmelin, 1789) maçarico-de-perna-amarela 
 

1,4 Bj VN In Md 

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) maçarico-de-sobre-branco 
  

Bj VN In Ba 

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) maçarico-de-colete 
  

Bj VN In Ba 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854   
      

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã X 1,2,3,4,5 Bj R In Cf 

Columbiformes Latham, 1790   
      

Columbidae Leach, 1820   
      

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa X 1,2,3,4,5 Ka,Cn,Ca R Gr Cf 

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 
 

1,4 Ka,Ca R Gr Ba 

Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui 
 

2,4 Ka,Cn,Ca R Gr Md 

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico 
 

3,4,5 Au R Gr Al 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Cn,Ca,Ka R Gr Cf 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Gr Cf 

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa 
 

1 Fl R Gr Ba 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando X 1,2,3,4,5 Ca,Au R Gr Cf 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Gr Cf 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R Gr Al 

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri 
 

1,3 Fl,Fc R Gr Al 

Cuculiformes Wagler, 1830   
      

Cuculidae Leach, 1820   
      

Cuculinae Leach, 1820   
      

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R On Cf 
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Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado 
  

Ka R On Al 

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-vermelha 
  

Fl,Fc VN On Ba 

Coccyzus euleri Cabanis, 1873  papa-lagarta-de-euler 
  

Fl,Fc,Ka R On Ba 

Crotophaginae Swainson, 1837   
      

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto X 1,2,3,4,5 Ca,Ka R On Cf 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco X 1,2,3,4,5 Ca,Ka R On Cf 

Taperinae Verheyen, 1956   
      

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci X 1,2,3,4,5 Fl,Ka R On Cf 

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) peixe-frito-verdadeiro 
  

Fl,Fc R On Ba 

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870 peixe-frito-pavonino 
 

1,2 Fl,Fc R On Ba 

Strigiformes Wagler, 1830   
      

Tytonidae Mathews, 1912   
      

Tyto furcata (Temminck, 1827) coruja-da-igreja X 1,2,4 Ca,Cn,Au R Ca Cf 

Strigidae Leach, 1820   
      

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 
 

1,2,4 Fl,Fc,Ka,Au R Ca Al 

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) corujinha-do-sul X 
 

Fl,Fc R Ca Cf 

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela 
 

4 Fl R Ca Al 

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada X 1,2,4 Fl,Fc R Ca Cf 

Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato 
  

Fl,Fc R Ca Al 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé 
  

Fl,Fc,Ka R Ca Md 

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira X 1,2,3,4,5 Ca R Ca Cf 

Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda 
  

Ca,Ka R Ca Al 

Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo 
 

1,2 Fl,Ka,Au R Ca Md 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) mocho-dos-banhados 
 

1,2,4,5 Cn,Ca,Bj R Ca Md 

Nyctibiiformes Yuri, Kimball, Harshman, Bowie, Braun, Chojnowski, Han, Hackett, 
Huddleston, Moore, Reddy, Sheldon,  Steadman, Witt  & Braun, 2013 

  
      

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851   
      

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua 
 

1 Fl,Fc,Ka,Ca R In Al 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881   
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Caprimulgidae Vigors, 1825   
      

Antrostomus rufus (Boddaert, 1783) joão-corta-pau 
 

1 Fl R In Ba 

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju 
 

1,2 Fl R In Al 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau X 1,2,4 Fl,Fc,Ka R In Cf 

Hydropsalis parvula (Gould, 1837) bacurau-chintã 
 

1,2,4 Cn R In Al 

Hydropsalis anomala (Gould, 1838) curiango-do-banhado 
 

1,2,4 Cn R In Md 

Hydropsalis longirostris (Bonaparte, 1825) bacurau-da-telha 
 

1,4 Cn R In Ba 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura 
 

4 Ka R In Md 

Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante 
 

1 Fl R In Al 

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) corucão 
 

1 Ca R In Ba 

Apodiformes Peters, 1940   
      

Apodidae Olphe-Galliard, 1887   
      

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) taperuçu-preto 
 

1 Aa R In Ba 

Cypseloides senex (Temminck, 1826) taperuçu-velho 
 

1 Aa R In Al 

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu-de-coleira-branca X 1,2,3,4,5 Aa R In Cf 

Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866) taperuçu-de-coleira-falha 
 

1,2,3,4 Aa R In Al 

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-cinzento 
 

1,5 Aa R In Al 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal X 2,3,5 Aa R In Cf 

Trochilidae Vigors, 1825   
      

Phaethornithinae Jardine, 1833   
      

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada 
  

Fl R Ne Md 

Trochilinae Vigors, 1825   
      

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 
 

1,4 Ka R Ne Ba 

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto 
 

3 Fl R Ne Al 

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-violeta 
 

1,2,3,4,5 Cn R Ne Al 

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete X 1,2,4,5 Fl,Fc R Ne Cf 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho X 1,2,3,4,5 Ca,Cn R Ne Cf 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta X 1,2,3,4 Fl,Fc R Ne Cf 
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Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco X 1,2,3,4,5 Ka,Ca,Cn R Ne Cf 

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista 
 

1 Ca,Cn R Ne Al 

Trogoniformes A. O. U., 1886   
      

Trogonidae Lesson, 1828   
      

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado X 1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Cf 

Coraciiformes Forbes, 1844   
      

Alcedinidae Rafinesque, 1815   
      

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande X 1,2,3,4,5 Bj R Ps Cf 

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde 
 

1,2,3,4,5 Bj R Ps Al 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno 
 

1,2,3,4,5 Bj R Ps Al 

Momotidae Gray, 1840   
      

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde 
 

4 Fl R On Md 

Galbuliformes Fürbringer, 1888   
      

Bucconidae Horsfield, 1821   
      

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo 
 

1,4 Ka,Ca R On Al 

Nonnula rubecula (Spix, 1824) macuru 
 

4 Fl,Fc R On Al 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810   
      

Ramphastidae Vigors, 1825   
      

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde X 1,2,3,4 Fl R On Cf 

Picidae Leach, 1820   
      

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Picumnus nebulosus Sundevall, 1866 pica-pau-anão-carijó 
 

1,2 Fl,Bj R In Al 

Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco X 1,2,3,4,5 Ka,Ca R In Cf 

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela 
 

1,4 Fl,Ka R If Md 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo X 1,2,3,4,5 Ca,Cn R In Cf 
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Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela 
 

4 Fl,Fc R If Ba 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei 
 

1 Fl,Fc R In Al 

Cariamiformes Furbringer, 1888   
      

Cariamidae Bonaparte, 1850   
      

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 
 

1,4 Cn,Ca R On Ba 

Falconiformes Bonaparte, 1831   
      

Falconidae Leach, 1820   
      

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka,Au R Ca Cf 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka R Ca Cf 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 
 

4 Ca,Cn R Ca Ba 

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R Ca Al 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio 
 

4 Fl,Ka R Ca Md 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri X 1,2,3,4,5 Ca,Cn R Ca Cf 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira 
 

1,2,4 Ca,Cn R Ca Al 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino 
 

1 Ca,Cn,Fl,Au VN Ca Md 

Psittaciformes Wagler, 1830   
      

Psittacidae Rafinesque, 1815   
      

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 
 

3 Fl,Fc,Ka R Fr Ba 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico 
 

1 Fl R Fr Ba 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú X 1,2,5 Fl R Fr Cf 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde X 1,2,3,4,5 Fl R Fr Cf 

Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo 
 

4 Fl R Fr Md 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro 
 

4 Fl R Fr Ba 

Passeriformes Linnaeus, 1758   
      

Thamnophilidae Swainson, 1824   
      

Thamnophilinae Swainson, 1824   
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Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho 
 

1,2,3,4,5 Bj R In Al 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora X 2,4 Fl,Fc R In Cf 

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara 
  

Fl,Fc R In Ba 

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul X 4 Fl,Fc R In Cf 

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni 
 

4 Fl,Fc R In Al 

Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó X 1,2,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873   
      

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988   
      

Grallariidae Sclater & Salvin, 1873   
      

Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu 
  

Fl,Fc R In Md 

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato 
  

Fl,Fc R In Md 

Rhinocryptidae Wetmore, 1926 (1837)   
      

Scytalopodinae Müller, 1846   
      

Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho 
 

3 Fl R In Md 

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto 
 

2,4 Fl R In Al 

Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998 macuquinho-da-várzea 
 

1 Bj R In Md 

Rhinocryptinae Wetmore, 1926 (1837)   
      

Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) tapaculo-pintado 
  

Fl R In Ba 

Furnarioidea Gray, 1840    
      

Formicariidae Gray, 1840   
      

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha X 2,4 Fl,Fc R In Cf 

Scleruridae Swainson, 1827   
      

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha 
 

1,2,4 Fl R In Al 

Dendrocolaptidae Gray, 1840   
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Sittasominae Ridgway, 1911   
      

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso 
 

1 Fl R In Ba 

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde X 1,2,3 Fl,Fc R In Cf 

Dendrocolaptinae Gray, 1840   
      

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado 
 

1,2,4 Fl,Fc R In Md 

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado 
 

1 Cn R In Ba 

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) arapaçu-escamado-do-sul X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Xenopidae Bonaparte, 1854   
      

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó 
 

1,4 Fl,Fc R In Al 

Furnariidae Gray, 1840   
      

Furnariinae Gray, 1840   
      

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka,Au R In Cf 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca X 1,2,3,4,5 Fc R In Cf 

Philydorinae Sclater & Salvin, 1873   
      

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859) cisqueiro 
 

1 Fl,Fc R In Al 

Anabacerthia lichtensteini (Cabanis & Heine, 1859) limpa-folha-ocráceo 
  

Fl,Fc R In Ba 

Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado 
 

1 Fl,Fc R In Ba 

Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Synallaxiinae De Selys-Longchamps, 1839 (1836)   
      

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro X 1,2,4,5 Fl R In Cf 

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho 
 

1,2,4,5 Cn,Ca R In Md 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié 
 

1 Bj R In Ba 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R In Al 
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Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 pi-puí X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim 
 

1,2 Fl R In Ba 

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném X 1,2,3,4,5 Bj R In Cf 

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) arredio-oliváceo X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido 
 

1,2 Fl,Fc R In Al 

Tyrannida Wetmore & Miller, 1926   
      

Pipridae Rafinesque, 1815   
      

Piprinae Rafinesque, 1815   
      

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira 
  

Fl R Fr Md 

Ilicurinae Prum, 1992   
      

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará X 1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Cf 

Cotingoidea Bonaparte, 1849   
      

Tityridae Gray, 1840   
      

Schiffornithinae Sibley & Ahlquist, 1985   
      

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Al 

Tityrinae Gray, 1840   
      

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda 
  

Fl,Fc R Fr Al 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto 
 

1,2,4 Fl,Fc R Fr Al 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde 
  

Fl,Fc R Fr Al 

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro X 1,2,3 Fl,Fc R Fr Cf 

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto X 1,2,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Cotingidae Bonaparte, 1849   
      

Cotinginae Bonaparte, 1849   
      

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga 
 

1,2,4 Fl,Fc R Fr Al 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó 
  

Fl,Fc R Fr Md 

Tyrannoidea Vigors, 1825   
      

Platyrinchidae Bonaparte, 1854   
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Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907   
      

Pipromorphinae Wolters, 1977   
      

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza 
 

1,2,4 Fl,Fc R In Al 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo X 1,2,3,4 Fl,Fc R In Cf 

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho 
 

4 Fl,Fc R In Ba 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato X 1,2,4 Fl,Fc R In Cf 

Rhynchocyclinae Berlepsch, 1907   
      

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Todirostrinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009   
      

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque 
  

Fl,Fc R In Ba 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio 
 

4 Fl,Fc,Ka R In Ba 

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka R In Cf 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho 
  

Fl,Fc R In Md 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso 
  

Fl,Fc R In Md 

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) catraca 
  

Fl R In Al 

Tyrannidae Vigors, 1825   
      

Hirundineinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009   
      

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro 
 

1,2,4,5 Ca R In Al 

Elaeniinae Cabanis & Heine, 1860   
      

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 barulhento 
 

1 Ka R In Ba 

Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859) piolhinho-chiador 
 

4 Fl R If Md 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka R If Cf 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela X 1,3,5 Ca,Cn,Ka R If Cf 

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 guaracava-grande 
  

Ka R If Al 

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 guaracava-de-bico-curto X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka R If Cf 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque 
 

1,2,3 Fl,Fc,Ka R If Al 

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum 
 

1,4 Cn R If Ba 
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Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) tucão 
 

1 Bj R If Al 

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento 
 

1 Cn R In Ba 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta 
 

1,2,4 Fl,Fc R If Al 

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-crista-alaranjada 
  

Fl,Fc R If Al 

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso 
 

1 Fl,Fc R In Md 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho X 2,4 Fl,Fc R In Cf 

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) papa-moscas-do-campo 
 

1,4 Cn R In Ba 

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre 
 

1,2,4 Fc,Bj R In Al 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho 
 

1,2,3,4 Ca,Ka R In Al 

Tyranninae Vigors, 1825   
      

Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 capitão-castanho 
  

Fl,Fc R If Al 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata X 1,2,4,5 Fl,Fc R If Cf 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré 
 

1,2,4,5 Fl,Fc,Ka R If Al 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R If Cf 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi X 1,2,3,4,5 Fc,Ka,Ca,Au R On Cf 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro X 1,2,3,4,5 Ca R In Cf 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R If Cf 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R If Cf 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho X 1,3,4,5 Fc R If Cf 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka,Au R In Cf 

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka R In Cf 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R If Al 

Fluvicolinae Swainson, 1832   
      

Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha 
 

1,2,4 Fl,Fc R In Al 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe X 1,2,3,4,5 Ca,Ka R In Cf 

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe 
 

1,2 Ca,Cn R In Al 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha 
 

1,2 Bj R In Ba 

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) galito 
 

1,2 Cn R In Ba 
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Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu 
 

1,4 Fl,Fc R In Al 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado 
 

1,2,4 Fl,Fc R In Al 

Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento 
 

1,2 Fl,Fc R In Al 

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado 
 

1 Fl,Fc R In Al 

Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho 
 

1,2,4 Cn,Ca,Ka R In Al 

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-garganta-vermelha 
 

1,2,4 Cn R In Ba 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno 
 

1,4 Bj R In Al 

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera 
 

1,2,3,4,5 Ca,Cn R In Al 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca 
 

4 Ca,Cn R In Ba 

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823) noivinha-de-rabo-preto 
 

1,2 Cn,Bj R In Ba 

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta 
 

2 Fl,Fc R In Al 

Passeri Linnaeus, 1758    
      

Corvida Wagler 1830   
      

Vireonidae Swainson, 1837   
      

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R If Cf 

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R In Al 

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado X 1,2,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Corvidae Leach, 1820   
      

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul 
 

1,2,4 Fl,Fc R On Al 

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça 
 

1,2,3,4,5 Fl,Fc R On Md 

Passerida Linnaeus, 1758   
      

Hirundinidae Rafinesque, 1815   
      

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa X 1,2,3,4,5 Aa,Ca,Cn,Au R In Cf 

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) andorinha-morena 
 

1,2,5 Aa,Cn,Ca R In Md 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora X 1,2,3,4,5 Fc R In Cf 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo X 1,3,4,5 Aa,Ca,Cn,Au R In Cf 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande X 1,2,3,4,5 Aa,Ca,Cn,Au R In Cf 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio 
  

Aa,Fc R In Ba 
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Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco 
 

1,2,4,5 Cn,Ca R In Al 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando 
  

Aa,Cn,Ca,Ka VN In Md 

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) andorinha-de-dorso-acanelado 
 

4,5 Aa,Ca,Cn VN In Md 

Troglodytidae Swainson, 1831   
      

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra X 1,2,3,4 Ka,Au R In Cf 

Cistothorus platensis (Latham, 1790) corruíra-do-campo 
 

1 Cn R In Ba 

Turdidae Rafinesque, 1815   
      

Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una 
 

1 Fl R Fr Md 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 
 

1,3,4 Fl,Fc R Fr Al 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka,Bj,Au R Fr Cf 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka,Bj,Au R Fr Cf 

Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro 
 

2 Fl,Fc R Fr Al 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira 
 

1,2,4 Fl,Fc R Fr Al 

Mimidae Bonaparte, 1853   
      

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo X 1,2,3,4,5 Ca,Ka R In Cf 

Motacillidae Horsfield, 1821   
      

Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor 
 

1,2,4,5 Ca,Cn R In Md 

Anthus nattereri Sclater, 1878 caminheiro-grande 
  

Cn R In Ba 

Anthus hellmayri Hartert, 1909 caminheiro-de-barriga-acanelada 
 

1,4 Cn R In Ba 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850   
      

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka,Au R Gr Cf 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo X 1,2,3,4,5 Cn,Ca R Gr Cf 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne 
& Zimmer 1947 

  
      

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita X 1,2,4 Fl,Fc,Ka R In Cf 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 
 

1,2,3,4,5 Bj R In Al 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 

Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R In Cf 
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Icteridae Vigors, 1825   
      

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe 
 

1,4 Fl,Fc R Fr Al 

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 
 

1,2,4,5 Ca,Cn R Gr Md 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi 
 

1 Bj R Gr Ba 

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo X 1,2,4,5 Ca,Cn R Gr Cf 

Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha 
 

1 Ca,Ka R Gr Ba 

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866 vira-bosta-picumã 
  

Ca,Cn R Gr Ba 

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) iraúna-grande 
  

Ca,Ka R Gr Ba 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta X 1,2,3,4,5 Ca,Ka,Au R Gr Cf 

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul X 1,4,5 Ca,Cn,Bj R Gr Cf 

Thraupidae Cabanis, 1847   
      

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 
 

4 Fl,Fc,Ka R Ne Al 

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Saltator maxillosus Cabanis, 1851 bico-grosso X 1,2 Fl,Fc R Fr Cf 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário 
 

4 Fl,Fc R Fr Ba 

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha 
 

2 Fl,Fc R Fr Al 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto X 1,2,3,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) tico-tico-rei 
 

1,2,4 Fl,Fc,Ka R Gr Al 

Lanio melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Al 

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta 
  

Fl,Fc R Fr Md 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka,Au R Fr Cf 

Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa X 1,2,4 Fl,Fc R Fr Cf 

Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaçu-frade X 1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Cf 

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo 
 

1,4 Cn R Fr Ba 

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva X 1,2,4 Fl,Fc R Fr Cf 

Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) sanhaçu-papa-laranja 
 

4 Ka R Fr Al 

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha X 1,2,3,4,5 Fl,Fc,Ka,Au R Fr Cf 



                                                                                    

407 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Nome do Táxon Nome em Português 
Registro em  

campo 
Fonte Ambiente Status Dieta 

Probabilidade 
de ocorrência 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 
 

1,2,3,4 Fl,Fc R Fr Al 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto X 1,2,4,5 Fl,Fc R Fr Cf 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho 
 

1,4 Fl,Fc R Fr Ba 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu 
 

1,2 Fl,Fc R Gr Al 

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado 
 

1 Cn,Bj R In Md 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão 
  

Fl R Gr Ba 

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) quem-te-vestiu 
 

1 Bj R Gr Md 

Poospiza cabanisi Bonaparte, 1850 tico-tico-da-taquara X 1,2,3,4 Fl,Fc,Ka R Gr Cf 

Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canário-rasteiro 
 

1,4 Cn R Gr Md 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro X 1,2,3,4,5 Ca,Ka,Au R Gr Cf 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio 
 

1,2,4 Ca,Cn R Gr Al 

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo 
 

1,2,3,4,5 Ca,Cn R Gr Md 

Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907 canário-do-brejo 
 

1,2,4 Bj R Gr Ba 

Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado X 1,2,3,4,5 Bj R On Cf 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 
 

1,2,3,4,5 Ca,Bj R Gr Al 

Sporophila beltoni Repenning & Fontana, 2013 patativa-tropeira 
 

1 Cn R Gr Al 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho X 1,2,3,4,5 Ca R Gr Cf 

Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho 
 

1,2 Ca,Cn R Gr Al 

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 caboclinho-de-barriga-vermelha 
 

1,2 Cn R Gr Al 

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) caboclinho-de-chapéu-cinzento 
  

Cn,Bj R Gr Ba 

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) caboclinho-de-barriga-preta 
  

Cn,Bj R Gr Ba 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió 
 

1 Fl R Gr Ba 

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro 
  

Fl R Gr Al 

Cardinalidae Ridgway, 1901   
      

Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaçu-de-fogo 
  

Cn R Fr Ba 

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso 
  

Fl R Fr Md 

Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato 
 

4 Fl R Gr Ba 

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) azulinho 
 

1,2,4 Ka R Gr Ba 
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Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão 
 

1,4 Fl R Gr Md 

Fringillidae Leach, 1820   
      

Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo X 1,2,3,4,5 Ca,Cn,Ka R Gr Cf 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 
 

1,4 Fl,Fc R Fr Md 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro 
 

1 Fl,Fc R Fr Md 

Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais 
 

1,2,4 Fl,Fc R Fr Al 

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo-rei 
  

Fl,Fc,Ka R Fr Ba 

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira 
 

1,4 Fl R Fr Md 

Estrildidae Bonaparte, 1850   
      

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre 
 

1,5 Bj,Ca R Gr Al 

Passeridae Rafinesque, 1815   
      

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 
 

1,4,5 Au R On Al 
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8.2.2.1.2. Caracterização geral da avifauna 

A avifauna que ocorre na região projetada para a área de exploração de calcário da 

Mineração Delta do Paraná e sua fábrica é caracterizada pela sua relação com a Floresta 

Ombrófila Mista (FOM) e ambientes associados. A área de estudo encontra-se nos domínios 

da FOM ou Floresta com Araucária, tipicamente encontrada nas zonas mais frias do Estado 

do Paraná. As áreas florestais são representadas por fragmentos de vegetação nativa, 

geralmente localizados entre talhões de Pinus, ao longo dos rios e córregos da região e em 

capões que se destacam na matriz agrícola. As florestas nativas são a tipologia florestal 

mais importante para o presente estudo, pois é onde são encontradas aquelas espécies de 

ocorrência restritamente ligada às matas que ainda existem.  

De forma geral, a fauna de aves é caracterizada pela dominância de espécies 

relacionadas à FOM nos remanescentes florestais e por espécies sinantrópicas na maior 

parte das áreas alteradas. Nos locais utilizados para a silvicultura ocorrem geralmente 

espécies generalistas, com exceção daqueles táxons essencialmente florestais que 

porventura exploram as bordas da mata durante o forrageamento. Segundo RODERJAN et 

al. (2002), a FOM é uma das mais importantes fitofisionomias da porção sul do bioma Mata 

Atlântica. A predileção por algumas espécies de aves em ocupar essa formação florestal em 

relação a outras fitofisionomias da Mata Atlântica é bastante evidente. Esta formação 

vegetacional está presente em 40% do Estado do Paraná. Alguns exemplos de espécies de 

aves que estão estreitamente associadas a este tipo de formação florestal e ocorrem nas 

áreas florestais da AID são: a coruja-listrada (Strix hylophila), o beija-flor-de-topete 

(Stephanoxis lalandi), a choquinha-carijó (Drymophila malura), o rapaçu-escamado-do-sul 

(Lepidocolaptes falcinellus), o grimpeiro (Leptasthenura setaria), o pi-puí (Synallaxis 

cinerascens), o trepador-quiete (Syndactyla rufosuperciliata), o trepadorzinho (Heliobletus 

contaminatus), o tororó (Poecilotriccus plumbeiceps), o sanhaçu-frade (Stephanophorus 

diadematus), a saíra-preciosa (Tangara preciosa), o pula-pula-assobiador (Basileuterus 

leucoblepharus) e o tecelão (Cacicus chrysopterus). 

A malha hidrográfica da região possui diversas nascentes e outros corpos d’água 

onde algumas aves se estabelecem temporariamente ou permanentemente, sendo 

elementos típicos de matas ciliares ou de porções florestais que acompanham os córregos. 

Alguns exemplos de aves comumente observadas nestes ambientes são: a saracura-do-

mato (Aramides saracura), garças (Ardea alba e Egretta thula), socós (Nycticorax 

nycticorax), martins-pescadores (Megaceryle torquata e Chloroceryle spp.), o joão-porca 

(Lochmias nematura), o joão-pobre (Serpophaga nigricans), a adorinha-serradora 

(Stelgidopteryx ruficollis), entre outras. 
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Em contrapartida, algumas espécies se beneficiam das modificações que vem 

ocorrendo nos ambientes naturais e colonizam áreas degradadas. Aquelas espécies que 

estão expandindo sua área de ocorrência, aumentando seus contingentes populacionais 

proporcionalmente ao aumento das áreas degradadas ou utilizadas para a agricultura, 

pecuária ou silvicultura são: o carcará (Caracara plancus), a coruja-buraqueira (Athene 

cunicularia), o anú-preto (Crotophaga ani), o anú-branco (Guira guira), o pica-pau-do-campo 

(Colaptes campestris), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o bentevi-do-gado (Machetornis 

rixosa), o filipe (Myiophobus fasciatus) o tesoura (Tyrannus savana), o sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus), o caminheiro-zumbidor (Anthus lutescens), o canário-da-terra-

verdadeiro (Sicalis flaveola), o coleirinho (Sporophila caerulescens), o tiziu (Volatinia 

jacarina), o vira-bosta (Molothrus bonariensis) e muitas outras. Estas espécies estão dentre 

as mais comuns na região prevista para o Contorno Norte da Cargill Agrícola.  

 

 
Foto 93: Cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), espécie típica da Floresta Ombrófila Mista que 
ocorre em alguns pontos da AID. Foto: Raphael E. F. Santos. 
 

 

 
Foto 94: Pica-pau-dourado (Piculus aurulentus): espécie considerada quase ameaçada de extinção em 
nível mundial. Foto: Raphael E. F. Santos. 
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Foto 95:  Tororó (Poecilotricus plumbeiceps): ave comum nas matas nativas da região, especialmente 
em locais compostos por aglomerações de taquaras. Foto: Raphael E. F. Santos. 

 
Foto 96: Tecelão (Cacicus chrysopterus) registrado comumente na área de estudo. Foto: Raphael E. F. 
Santos, 2014. 

 
Foto 97: Picapauzinho-verde-carijó (Veniliornis spilogaster), amplamente registrado na ADA do 
empreendimento. Foto: Raphael E. F. Santos, 2014. 
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8.2.2.1.2.1. Espécies endêmicas  

Segundo CRACRAFT (1985), a região avaliada situa-se no centro de endemismos 

chamado de Paraná Center. Os limites deste centro de endemismos são: São Paulo ao 

norte, o rio Paraná a oeste, a vertente oeste da serra do mar a leste e o rio Jacuí ao sul 

(CRACRAFT, 1985).  

Dentre as espécies de aves listadas para a região avaliada, são apontadas 68 

espécies endêmicas, sendo 11 exclusivamente endêmicas do Brasil (CBRO, 2014) e 66 

endêmicas do bioma Mata Atlântica (MMA, 2000). Durante a fase de campo executada 

foram registradas 26 espécies endêmicas, indicadas na Tabela 102. 

 

Tabela 102: Lista das espécies de aves consideradas endêmicas, com a indicação daquelas 
efetivamente registradas em campo e a área de endemismo. 

 Legenda: (MA) espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica; (BRA) espécies endêmicas do Brasil. 

Espécie Nome popular Registro em campo Endemismo 

Odontophorus capueira uru X MA 

Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande 
 

MA 

Aramides saracura saracura-do-mato X MA 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela 
 

MA 

Strix hylophila coruja-listrada X MA 

Hydropsalis forcipata bacurau-tesoura-gigante 
 

MA 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada 
 

MA 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete X MA 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta X MA 

Trogon surrucura surucuá-variado X MA 

Baryphthengus ruficapillus juruva-verde 
 

MA 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde X MA 

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira X MA 

Picumnus nebulosus pica-pau-anão-carijó 
 

MA 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado X MA 

Campephilus robustus pica-pau-rei 
 

MA 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha X MA 

Brotogeris tirica periquito-rico 
 

MA,BRA 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú X MA 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro 
 

MA 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora X MA 

Mackenziaena severa borralhara 
 

MA 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul X MA 

Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni 
 

MA 

Drymophila malura choquinha-carijó X MA 

Hylopezus nattereri pinto-do-mato 
 

MA 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 
 

MA,BRA 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto 
 

MA,BRA 

Scytalopus iraiensis macuquinho-da-várzea 
 

MA,BRA 

Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado 
 

MA 

Sclerurus scansor vira-folha 
 

MA 

Dendrocincla turdina arapaçu-liso 
 

MA 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 
 

MA 
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Espécie Nome popular Registro em campo Endemismo 

Campylorhamphus falcularius arapaçu-de-bico-torto X MA 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul X MA 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca X MA 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro 
 

MA 

Anabacerthia lichtensteini limpa-folha-ocráceo 
 

MA 

Philydor atricapillus limpa-folha-coroado 
 

MA 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho X MA 

Leptasthenura setaria grimpeiro X MA 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo X MA 

Cranioleuca pallida arredio-pálido 
 

MA,BRA 

Chiroxiphia caudata tangará X MA 

Schiffornis virescens flautim 
 

MA 

Procnias nudicollis araponga 
 

MA 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 
 

MA 

Phylloscartes eximius barbudinho 
 

MA 

Todirostrum poliocephalum teque-teque 
 

MA,BRA 

Myiornis auricularis miudinho 
 

MA 

Hemitriccus diops olho-falso 
 

MA 

Hemitriccus obsoletus catraca 
 

MA 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso 
 

MA 

Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha 
 

MA,BRA 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta 
 

MA 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado X MA 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul 
 

MA 

Saltator maxillosus bico-grosso X MA 

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 
 

MA 

Tangara desmaresti saíra-lagarta 
 

MA,BRA 

Tangara preciosa saíra-preciosa X MA 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade X MA 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu 
 

MA 

Poospiza thoracica peito-pinhão 
 

MA,BRA 

Poospiza cabanisi tico-tico-da-taquara X MA 

Sporophila beltoni patativa-tropeira 
 

BRA 

Sporophila melanogaster caboclinho-de-barriga-preta 
 

BRA 

Euphonia chalybea cais-cais 
 

MA 

 

8.2.2.1.2.2. Espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção 

Dentre as espécies levantadas na compilação total para a área de interesse, 47 são 

citadas em alguma categoria de ameaça em nível mundial (IUCN, 2013), nacional (IBAMA, 

2008) ou estadual (STRAUBE et al., 2004). As espécies consideradas ameaçadas ou quase 

ameaçadas de extinção, que ocorrem na região inserida na AID da área de exploração da 

Mineradora Delta do Paraná, são apresentadas na Tabela 103. 
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Tabela 103: Lista das espécies consideradas ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção daquelas 
inventariadas para a região do projeto de exploração de calcário da Mineradora Delta, na região de 
Campo Largo e Ponta Grossa, Estado do Paraná.  

Legenda do status de ameaça: EN=Endangered (Em Perigo); VU=Vulnerable (Vulnerável); NT=Near Threatened (Quase 
Ameaçada); Lc=Least Concern (Risco Menor); DD=Data Deficient (Dados insuficientes). Dados baseados em: IUCN (2013) 
(mundial); MMA (2008) (nacional); e STRAUBE et al. (2004) (estadual). 

Espécie Nome popular 
Status de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Accipiter poliogaster tauató-pintado DD Lc Lc 

Accipiter superciliosus gavião-miudinho DD Lc Lc 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande DD Lc Lc 

Urubitinga coronata águia-cinzenta VU VU EN 

Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande NT NT NT 

Buteo swainsoni gavião-papa-gafanhoto DD Lc Lc 

Buteo albonotatus gavião-de-rabo-barrado DD Lc Lc 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco NT Lc Lc 

Spizaetus melanoleucus gavião-pato EN Lc Lc 

Strix hylophila coruja-listrada Lc Lc NT 

Strix virgata coruja-do-mato DD Lc Lc 

Asio stygius mocho-diabo DD Lc Lc 

Asio flammeus mocho-dos-banhados DD Lc Lc 

Hydropsalis anomala curiango-do-banhado VU Lc NT 

Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha NT Lc Lc 

Picumnus nebulosus pica-pau-anão-carijó Lc Lc NT 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado Lc Lc NT 

Cariama cristata seriema NT Lc Lc 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo NT VU EN 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho Lc Lc NT 

Scytalopus iraiensis macuquinho-da-várzea EN EN EN 

Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado NT Lc NT 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado NT Lc Lc 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro Lc Lc NT 

Leptasthenura setaria grimpeiro Lc Lc NT 

Procnias nudicollis araponga Lc Lc VU 

Pyroderus scutatus pavó NT Lc Lc 

Phylloscartes eximius barbudinho NT Lc Lc 

Hemitriccus obsoletus catraca NT Lc Lc 

Tyranniscus burmeisteri piolhinho-chiador DD Lc Lc 

Euscarthmus meloryphus barulhento DD Lc Lc 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento NT Lc Lc 

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo VU VU VU 

Alectrurus tricolor galito EN VU VU 

Xolmis dominicanus noivinha-de-rabo-preto Lc Lc VU 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul Lc Lc NT 

Anthus nattereri caminheiro-grande DD VU VU 

Poospiza thoracica peito-pinhão NT Lc Lc 

Sporophila beltoni patativa-tropeira VU VU VU 
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Espécie Nome popular 
Status de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Sporophila bouvreuil caboclinho NT Lc Lc 

Sporophila hypoxantha caboclinho-de-barriga-vermelha NT Lc Lc 

Sporophila cinnamomea caboclinho-de-chapéu-cinzento EN EN VU 

Sporophila melanogaster caboclinho-de-barriga-preta VU VU NT 

Sporophila angolensis curió VU Lc Lc 

Amaurospiza moesta negrinho-do-mato Lc Lc NT 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho NT Lc Lc 

Euphonia chalybea cais-cais Lc Lc NT 

 

8.2.2.1.2.3. Status de ocorrência 

Foi verificado que a maioria das espécies é residente no Brasil e residente também 

no Paraná, permanecendo toda ou a maior parte do ano na área em questão. Das 377 

espécies com ocorrência prevista para a região, 365 são residentes e permanecem durante 

todo o ano na área de influência do empreendimento. As restantes (n=12) são espécies 

migratórias oriundas do hemisfério norte, permanecendo na área de estudo 

aproximadamente entre os meses de setembro e abril, quando evitam o rigoroso inverno 

das regiões austrais.  

8.2.2.1.2.4. Espécies bioindicadoras 

 Muitas espécies daquelas registradas durante o trabalho de campo podem ser 

consideradas bioindicadoras. A simples presença de alguns táxons pode indicar a qualidade 

do hábitat sob análise, pois se a espécie está ali presente é porque todas suas 

necessidades ecológicas estão disponíveis no ambiente, incluindo itens alimentares, locais 

para abrigo e reprodução, outros indivíduos para pareamento, condições climáticas 

favoráveis, microclima condizente com o exigido pela espécie, além de vários outros fatores. 

Diante disso, pode-se dizer que algumas espécies de hábito florestal, exigentes em relação 

ao hábitat, indicam que alguns fragmentos de mata nativa mantêm características 

ambientais positivas. Alguns exemplos de aves que indicam a qualidade do ambiente 

florestal são: o inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus), o urú (Odontophorus capueira), o 

matracão (Batara cinerea), o chupa-dente (Conopophaga lineata), a tovaca-campainha 

(Chamaeza campanisona), os arapaçus (Sittasomus griseicapillus, Campylorhamphus 

falcularius, Lepidocolaptes falcinellus, Dendrocolaptes platyrostris, Xiphocolaptes albicollis), 

o joão-porca (Lochmias nematura) e o patinho (Platyrinchus mystaceus). 

 Grande parte da floresta original já foi modificada e atualmente existem talhões de 

Pinus com diferentes idades. Nos locais de plantio recente ocorrem espécies de aves 

generalistas como o anú-preto (Crotophaga ani), a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), o 
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tico-tico (Zonotrichia capensis), o canário-da-terra (Sicalis flaveola), entre outras, indica que 

o ambiente é atualmente bastante degradado. 

Sendo assim, cada espécie está associada a um determinado tipo de ambiente e a 

simples presença destas espécies indica o estado de conservação do hábitat que está 

sendo avaliado. Portanto, um elevado número de espécies daquelas citadas no presente 

trabalho pode ser considerado bioindicadora ou indicadora de qualidade ambiental. 

8.2.2.1.2.5. Espécies cinegéticas 

 Um grande número de aves silvestres é utilizado como fonte de alimento ou 

simplesmente são caçadas por mera “diversão” ou para fins comerciais. Estas são as 

chamadas espécies cinegéticas. Alguns exemplos de aves que são frequentemente caçadas 

na região são os membros das famílias Tinamidae (Crypturellus spp., Nothura maculosa e 

Rhynchotus rufescens), Cracidae (Penelope obscura), Anatidae (Amazonetta brasiliensis) e 

Columbidae (Patagioenas spp., Leptotila spp., Columbina spp. e Zenaida auriculata), além 

de sabiás (Turdus spp.) e outros passeriformes facilmente encontrados. Muitas espécies são 

ainda capturadas ilegalmente para abastecer o tráfico de animais silvestres. Dentre as aves 

mais perseguidas para esta finalidade estão os psitacídeos (Pyrrhura frontalis, Forpus 

xanthopterygius, Pionopsitta pileata, Pionus maximiliani e Amazona vinacea), alguns 

pássaros canoros das famílias Emberizidae (Sicalis spp. e Sporophila spp.) e saíras e afins, 

membros da família Thraupidae, que apresentam plumagem colorida e atraente (Saltator 

spp. e Tangara spp.). O comércio ilegal que envolve tais espécies movimenta valores 

elevados e deve ser combatido na região por meio de projetos de educação ambiental e 

fiscalização mais efetiva. 

8.2.2.1.2.6. Espécies exóticas 

Três espécies exóticas possuem registros na região avaliada: o pombo-doméstico 

(Columba livia), o bico-de-lacre (Estrilda astrid) e o pardal (Passer domesticus). O pombo-

doméstico e o pardal foram trazidos do continente europeu há centenas de anos e se 

estabeleceram em ambientes urbanizados do Brasil, onde encontram uma grande oferta de 

alimento e se reproduzem constantemente, aumentando substancialmente suas populações. 

Este não é o caso do bico-de-lacre, que foi trazido do continente africano e se estabeleceu 

em ambientes naturais. Ocorre na região e é visto em pequenos grupos, que habitam brejos, 

áreas peridomiciliares ou campos úmidos. Não apresentam superpopulação e podem ser 

mais facilmente controlados na natureza.   
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8.2.2.1.3. Considerações finais 

A Área de Influência Direta do projeto de exploração de calcário da Mineração Delta 

do Paraná apresenta diversos remanescentes de floresta nativa, onde a composição 

avifaunística varia de acordo com o estado de conservação e a extensão de cada 

fragmento.  

 Foram efetivamente registradas 132 espécies na ADA do empreendimento e outras 

101 são esperadas para o local, levando em consideração as condições atuais de hábitat 

disponível para a avifauna. Estes números são elevados e comprovam que a área continua 

sendo relevante, mesmo após ter sido empobrecida com as diversas formas de impacto que 

incidem sobre este grupo de animais silvestres, especialmente a silvicultura. 

 Sabe-se que a instalação da fábrica e a exploração de calcário do local irá resultar 

em supressão de uma relevante porção de floresta nativa. Isso resulta em impactos 

negativos sobre a fauna de aves que atualmente habita a região, pois acarreta perda de 

hábitat, que é a principal causa do declínio populacional em muitas espécies (IUCN, 2013). 

Sendo assim, torna-se necessária a adoção de medidas mitigadoras que evitem ambientes 

naturais e priorizem áreas já degradadas, como os talhões de Pinus. A região como um todo 

é bastante rica em espécies (estima-se que ocorram 377 espécies de aves nesta porção do 

Estado) e muitas espécies restritas à Floresta Ombrófila Mista possuem baixo contingente 

populacional e estão em declínio acentuado devido à redução contínua dos remanescentes 

desta formação vegetacional. 

8.2.2.2. HERPETOFAUNA 

A área de estudo, proposta para a implantação do empreendimento, está localizada 

entre o planalto do Maracanã e a Região Montanhosa do Açungui (MAACK, 1968), no 

primeiro planalto paranaense, entre a escarpa devoniana e o Vale do Ribeira, abrangendo 

parte dos municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. O local é drenado pelo Rio 

Conceição, um tributário da margem direita do Rio Ribeira, que forma a bacia hidrográfica 

da região.  

Encontra-se inserida no domínio Mata Atlântica, bioma que apresenta variadas 

formações vegetais, como a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista (Floresta 

com Araucária) e a Floresta Estacional Semidecidual, mas que também apresenta 

ecossistemas de menor abrangência, como, por exemplo, a restinga na região litorânea e o 

cerrado na região de Jaguariaíva. Ainda segundo MAACK (1968), a formação vegetal da 

região seria de predominância de mata secundária, com samambaias na zona de 

Araucárias, também com ocorrência de campos e vegetação das rochas, além da influência 

da Mata Pluvial Tropical dos planaltos do litoral e da Serra do Mar. A influência da Floresta 
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Atlântica nas composições florística e faunística da Floresta de Araucária já foi tema de 

alguns trabalhos, sendo considerada uma variedade da primeira, associada a altas altitudes 

e com clima e pluviosidade mais moderadas (VANZOLINI, 1970). 

 A formação principal na área do empreendimento é a Floresta Ombrófila Mista, 

caracteristicamente dominada pela espécie Araucaria angustifolia, que forma um estrato 

dominante e contínuo acima de 30 metros de altura, podendo ocorrer indivíduos emergentes 

acima de 40 metros (RODERJAN et al., 2002). Esta formação distribui-se no primeiro, 

segundo e terceiro planaltos, ocorrendo também na região dos campos na forma de capões 

ou no vale dos rios (FERRETTI et al., 2006). 

Entretanto, o que pôde ser observado em campo, é que se trata de uma região com 

fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) com vegetação secundária 

e forte atividade de silvicultura com extensos plantios de Pinus sp., formando a matriz 

florestal exótica, em vários estágios de desenvolvimento (Foto 98). As áreas de fundo de 

vale apresentam cursos d’água propícios para a ocorrência de espécies de anfíbios.  Os 

fragmentos de espécies nativas correspondem a formações secundárias bem estruturadas, 

em estágio médio a avançado, com presença de árvores de grande porte e grande presença 

de epífitas (Bromeliáceas, Orquidáceas e Aráceas), principalmente nas regiões de fundos de 

vales. Também foram identificadas algumas áreas de banhados, as quais servem de habitat 

a diversas espécies de anfíbios (Foto 99). 

 

 

 
Foto 98: Vista de fragmento de Floresta Ombrófila Mista cercado pela silvicultura de Pinus sp. 
Coordenadas UTM: 22 J 0626335 / 7223293. Foto: Fabrício Locatelli Trein. 
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Foto 99: Vista de curso d’água no interior de mata secundária em fundo de vale. Coordenadas UTM: 
22 J 0626484 / 7223206. Foto: Fabrício Locatelli Trein. 

 

O relevo é acidentado, caracterizando áreas de formações vegetais submontana e 

montana. Uma cadeia de montanhas parece ser o divisor de águas de duas microbacias, 

apresentando várias nascentes na área de estudo. 

Historicamente essa região foi sofreu as primeiras intervenções antrópicas intensas 

através da extração madeireira, sendo seguida no início do século XX pela atividade 

agropecuária que acabou substituindo áreas florestadas por áreas abertas com pastos e/ou 

plantações. Essas alterações ambientais tiveram reflexos principalmente sobre a fauna de 

anfíbios, dentro do grupo temático da herpetofauna (SEGALLA, 2003). As principais 

ameaças para a herpetofauna são a perda e fragmentação dos habitas naturais, a 

contaminação e alteração dos corpos d’água e a o abate indiscriminado de espécies de 

serpentes, simplesmente por desconhecimento sobre as espécies potencialmente nocivas, 

por questões culturais e não entendimento de sua importância como predador regulador de 

populações de outras espécies. 

Atualmente as principais atividades humanas potencialmente causadoras de 

impactos ao ambiente natural na região são a silvicultura (principalmente plantio de Pinus 

spp.) e a exploração mineral de calcário. Trata-se de uma área rica em recursos hídricos, 

sendo o principal curso d’água o Rio Conceição, constituindo um ambiente lótico e tributário 

do Rio Ribeira. Esses corpos hídricos proporcionam diversos recursos para a fauna, 

principalmente para o grupo dos anfíbios.  
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Procedimentos Metodológicos 

Os estudos sobre a fauna nessa região são extremamente incipientes, podendo ser 

destacados o Plano de Manejo do Parque Estadual das Lauráceas (PEL), de 2002 e o Plano 

de Manejo do Parque Estadual de Campinhos (PEC), de 2003. A FLONA do Açungui está 

localizada próxima à área do empreendimento, entretanto, esta Unidade de Conservação, 

administrada pelo ICMBio, ainda não conta com um Plano de Manejo que poderia auxiliar na 

elaboração do presente estudo. 

Portanto neste trabalho foram utilizados como dados secundários principais o Plano 

de Manejo do parque Estadual de Campinhos e, os estudos desenvolvidos por MORATO 

(1995) durante o desenvolvimento de sua dissertação de mestrado, que visou definir os 

Padrões de Distribuição da Fauna de Serpentes da Floresta de Araucária e Ecossistemas 

Associados na Região Sul do Brasil. Apesar de o PEC estar localizado em outro município, 

mas, com características de relevo e vegetação semelhantes, a distribuição das espécies da 

herpetofauna pode ser extrapolada até a região do presente estudo. 

Também foi consultada a coleção herpetológica depositada no Museu de História 

Natural Capão da Imbuia (MHNCI), em Curitiba/PR, onde se encontra grande parte dos 

espécimes coletados oriundos da região. 

Os dados primários foram obtidos em duas campanhas de campo, com duração de 

três dias cada, onde foi percorrida praticamente toda a extensão da área de estudo, sendo 

analisados os diferentes ambientes e seus diferentes estágios de sucessão ecológica. 

Foram feitos registros fotográficos e gravações de vocalizações dos anfíbios anuros, para 

posterior confirmação da identificação das espécies. Foram realizadas buscas diurnas e 

noturnas por registros. 

Apesar de a herpetofauna constituir apenas um único grupo temático dentro dos 

estudos sobre a fauna, pelo fato de anfíbios e répteis apresentarem características bastante 

diferenciadas tanto fisiológica quanto ecologicamente, esses dois grupos foram abordados 

independentemente no presente trabalho. 

8.2.2.2.1. Anfíbios 

Os anfíbios constituem uma classe de animais vertebrados ectotérmicos, com ciclo 

de vida dividido em duas fases: uma aquática e outra terrestre, com raras exceções 

(STEBBINS & COHEN, 1995). Possuem grande importância na manutenção dos processos 

ecológicos, tanto agindo como reguladores de populações, principalmente artrópodes, como 

servindo de recurso alimentar para seus predadores. 

Mundialmente são conhecidas mais de 6.700 espécies de anfíbios nos dias atuais, 

dividas em três Ordens: Anura (sapos, rãs e pererecas; 5.900 espécies), Caudata 
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(salamandras e tritões; 600 espécies) e Gymnophiona (cobras-cegas ou cecílias; 200 

espécies) (FROST, 2011). Somente com ocorrência para o Brasil são conhecidas 877 

espécies de anfíbios, sendo que os anuros compõem notadamente a Ordem mais 

numerosa, com 849 espécies, seguido pela Ordem Gymnophiona, com 27 espécies e então 

pela Ordem Caudata, representada apenas por uma espécie de salamandra (Bolitoglossa 

paraensis) endêmica da Amazônia (SEGALLA et al., 2012). Com base nesses números de 

registros científicos, o Brasil é considerado o país com maior diversidade de anfíbios do 

mundo. 

Para o Estado do Paraná estima-se ocorrência de aproximadamente 120 espécies 

de anfíbios (em torno de 13,7 % do total de espécies no Brasil), em sua maior parte anuros 

(MIKICH & BÉRNILS, 2004, SEGALLA & LANGONE, 2004). A região do Vale do Ribeira é a 

mais deficitária em relação a informações acerca da anurofauna, não tendo sido 

desenvolvido nenhum trabalho sistemático acerca deste grupo na região (SEGALLA, 2003).  

Talvez, dentro da herpetofauna, o grupo mais afetado pelas alterações antrópicas na 

região é o dos os anfíbios, por serem mais sensíveis a alterações ambientais, devido a 

características como a pele permeável, ovos sem casca e dependência da água para 

reprodução da maioria das espécies (DUELLMAN & TRUEB, 1994), portando, dependentes 

de características de habitats e microhabitats altamente especiais para determinadas 

espécies, como temperatura, umidade, incidência de luz, recursos hídricos e solo coberto 

com folhiço. Diversos trabalhos têm abordado os declínios populacionais de algumas 

espécies de anuros, inclusive com extinções locais (STEBBINS & COHEN, 1995; 

WEYGOLDT, 1989). 

  A presença ou ausência de algumas espécies da herpetofauna podem servir como 

indicativos da qualidade ambiental (MOURA-LEITE et al. 1993). Algumas espécies de 

anfíbios podem servir como indicadoras de boa qualidade ambiental, enquanto outras 

podem indicar algum grau de perturbação, como ocorre no caso das espécies generalistas, 

as quais apresentam maior tolerância a essas alterações no ambiente natural e possuem 

ampla distribuição geográfica. 

Outro tipo de influência antrópica no meio ambiente sobre os anfíbios foi a alteração 

de ambientes lóticos (rios com corredeiras) em ambientes lênticos (represamento de rios, 

reduzindo sua fluidez), fato que também contribui para o aumento das populações 

generalistas (SEGALLA, 2003). 

Durante os estudos para elaboração do Plano de Manejo do PEC, nove espécies de 

anfíbios foram registradas em campo, além de 12 espécies consideradas como de provável 

ocorrência e elas encontram-se distribuídas em sete famílias: Bufonidae, Cycloramphidae, 

Hylidae, Hylodidae, Leiuperidae, Leptodactylidae e Microhylidae. 
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A grande maioria das espécies apontadas como possíveis ocorrências (Tabela 104) 

devem utilizar as áreas que apresentam formações arbóreas em estágio avançado de 

regeneração e, principalmente nos locais que apresentam cursos d’água em bom estado de 

conservação, além de lagoas e áreas alagadas. 

8.2.2.2.1.1. Espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou indicadoras 

Não foram registradas espécies ameaçadas, endêmicas ou raras nas duas 

campanhas de campo deste estudo. Entretanto, considerando o Plano de Manejo do PEC, 

SEGALLA (2003) sugere especial atenção do ponto de vista conservacionista para algumas 

espécies, sendo elas: Crossodactylus sp. (rã-de-riacho-de-floresta), espécie registrada no 

PEC e que pode, inclusive, com análises mais apuradas, vir a se tratar de uma nova 

espécie, que utiliza ambientes lóticos como habitat e pode estar presente na área de estudo 

para implantação do empreendimento. Também pode ser considerada uma espécie rara, 

assim como Sphaernonrynchus surdus (pererequinha-limão), Scinax catharinae (perereca-

malhada) e Odontophrynus americanus (sapo-escavador). Crossodactylus sp. e 

Aplastodiscus perviridis (perereca-verde) são consideradas espécies indicadoras de 

qualidade ambiental, em função de suas exigências quanto ao ambiente de ocorrência, 

como sombreamento, água corrente com boa qualidade (principalmente no primeiro caso) e 

bem oxigenada. 

Até o momento é esperada a ocorrência de 25 espécies de anfíbios anuros na área 

do empreendimento, distribuídas em sete famílias. Algumas espécies são de caráter 

estenóico, ou seja, habitam apenas um tipo de ambiente, enquanto outras são ubíquas, 

utilizando mais de um ambiente. 

Tabela 104: Espécies de Anfíbios registradas na campanha de campo e extraídas do Plano de Manejo 
do Parque Estadual de Campinhos. 

Legenda: RE: represas e açudes; CF: córregos em áreas florestadas; AP: ambientes palustres; PT: poças temporárias; I: 
espécie de caráter estenóico; C: espécie comum; R: espécie rara. 

Táxon Nome popular Ambiente Status Distribuição 

AMPHIBIA  

Ordem Anura                                 

 Família Bufonidae  

Rhinella crucifer (Wied-Neuwiedi, 1821) Sapo-galinha RE C Ampla 

Rhinella icterica (Spix, 1824) Sapo-comum RE C Ampla 

Família Cycloranphidae     

Odontophrinus americanus (Duméril & Bribon, 1841) Rã-boi AP R Ampla 

 Família Hylidae   

Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 1950) Perereca-verde CF I;C Ampla 

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwiedi, 1824) Pererequinha-de-colete AP; RE C Ampla 

Dendropsophus microps (Peters, 1872) Pererequinha AP; RE C Ampla 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) Perereca-pequena AP; RE C Ampla 

Dendropsophus nanus (Boulenguer, 1889) Pererequinha AP; RE C Ampla 
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Táxon Nome popular Ambiente Status Distribuição 

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) Perereca-pequena AP; RE C Restrita 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) Perereca-de-pontos-brancos RE C Ampla 

Hypsiboas bischoffi (Boulenguer, 1887) Perereca RE C Ampla 

Hypsiboas faber (Wied-Neuwiedi, 1821) Perereca-martelo AP; RE C Ampla 

Hypsiboas microps (Spix, 1824) Perereca-malhada AP; RE C Ampla 

Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) Perereca-verde RE C Ampla 

Scinax berthae (Barrio, 1962) Perereca-pequena-rizonha AP; RE C Ampla 

Scinax catharinae (Boulenguer, 1888) Perereca-rizonha AP R Ampla 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) Perereca-das-casas RE C Ampla 

Scinax perereca (Pombal, Haddad & Kasahara, 1995) Perereca-esverdeada AP C Ampla 

Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953) Perereca-verde-d’água RE R Restrita 

Família Hylodidae  

Crossodactylus sp. Rã-de-riacho-de-floresta CF R Restrita 

Família Leiuperidae     

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) Rã-cachorro AP; RE C Ampla 

Physalaemus gracilis (Boulenguer, 1888) Rã-chorona AP; RE C Ampla 

Família Leptodactylidae  

Leptodactylus fuscus (Schneider1799) Rã-assobiadora AP, RE C Ampla 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)                            Rã-comum AP; RE C Ampla 

Leptodactylus notoaktites (Heyer, 1978)                            Rã-gota AP; RE C Restrita 

 Família Microhylidae     

Elachistoceis ovalis (Scneider, 1799) Rã-guardinha AP; PT C Ampla 

Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual de Campinhos e dados coletados em campo pelo autor. 

 

 

Foto 100: Hypsiboas faber (perereca-martelo) e seu ninho, espécie comum, vocaliza nas bordas das 
matas. Foto: Fabrício Locatelli Trein. 
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Foto 101: Aplastodiscus perviridis (perereca-verde), espécie de ambientes florestados. Foto: Fabricio 
Locatelli Trein. 

 

Foto 102: Dendropsophus nanus (pererequinha), espécie de áreas alagadas registrada na área de 
estudo. Foto: Fabrício Locatelli Trein. 

 

Foto 103: Leptodactylus latrans (rã-manteiga), comum em áreas alteradas. Foto: Fabrício Locatelli 
Trein. 
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Foto 104: Physalaemus gracilis (rã-chorona), comum em brejos e lagoas. Foto: Fabrício Locatelli Trein. 

 

Foto 105: Hypsiboas prasinus (perereca-verde). Habita as margens de lagoas e açudes. Foto: Fabrício 
Locatelli Trein. 

 

8.2.2.2.2. Répteis 

A Classe Reptilia compreende mais de 8.000 espécies, sendo duas da ordem 

Rhynchocephalia (tuataras), 23 da ordem Crocodylia (crocodilos, jacarés e gavial), 

aproximadamente 300 espécies da ordem Testudines (jabutis, cágados e tartarugas), 

enquanto as demais espécies pertencem à ordem Squamata (lagartos, serpentes e 

anfisbenídeos), segundo QUINTELA & LOEBMANN (2009). No Brasil são conhecidas 

atualmente 732 espécies de répteis, sendo 36 quelônios, seis crocodilianos, 67 anfisbenas, 

248 lagartos e 375 serpentes (BÉRNILS & COSTA, 2012). 

No Estado do Paraná estima-se que a fauna de répteis esteja representada por 

aproximadamente 154 espécies (21% do total registrado para o Brasil), entre quelônios, 

crocodilianos (uma espécie), anfisbenas, lagartos e serpentes. A fauna de répteis no Vale do 
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Ribeira em sua porção paranaense segue muito pouco amostrada até os dias atuais 

(MOURA-LEITE,1996; 2003). 

Os répteis são importantes em estudos ambientais por disponibilizarem relevantes 

subsídios ao conhecimento do estado de conservação de regiões naturais, apesar de serem 

animais de difícil amostragem (MOURA-LEITE et al., 1993). Também possuem grande 

relevância nas cadeias ecológicas, realizando o controle populacional de diversas espécies, 

principalmente de pequenos vertebrados. 

Para o levantamento das espécies de répteis ocorrentes no Paraná, além das 

campanhas de campo, foram utilizados dois trabalhos mais significativos para este grupo 

temático na região: O Plano de Manejo do Parque Estadual de Campinhos e os 

levantamentos de MORATO (1995) para o desenvolvimento de sua dissertação de 

mestrado, além de pesquisa ao material depositado no Museu de História Natural Capão da 

Imbuia (MHNCI). 

Nas campanhas de campo do presente estudo, apenas uma espécies de réptil foi 

registrada in situ: a serpente Philodryas patagoniensis (parelheira), sendo que esta estava 

atropelada na área de influência do empreendimento (Foto 107). Em outras incursões 

aleatórias ao Vale do Ribeira, mais especificamente aos municípios de Tunas do Paraná e 

Adrianópolis, foram registradas outras seis espécies de serpentes: Crotalus durissus 

(cascavel), Bothrops jararacussu (jararacuçu), Philodryas olfersii (cobra-verde) e Spilotes 

pullatus (caninana) Erythrolamprus miliaris (cobra d’água) e Erythrolamprus poecilogyrus 

(cobra-de-capim). 

Dentro do estudo do Plano de Manejo do PEC, MOURA-LEITE (2003) registrou 

outras quatro espécies em campo: Chironius bicarinatus (cobra-cipó), Xenodon merremii 

(boipeva – anteriormente denominada Waglerophis merremii), Sybinomorphus neuwiedi 

(dormideira) e Micrurus altirostris (coral-verdadeira). 

Destas espécies supracitadas, três possuem grande importância médica: Crotalus 

durissus, Bothrops jararacussu (ambas da família Viperidae) e o elapídeo Micrurus 

altirostris.  

As demais espécies constantes na lista de répteis para a região apresentada na 

Tabela 105 são oriundas de registros dos espécimes depositados na coleção científica do 

MHNCI, dos estudos de MORATO (1995), ou de extrapolações de distribuições geográficas. 

Em relação aos lagartos, podem ser esperados para a região Tupinambis merianae 

(teiú), Enyalius iheringii (lagartinho-verde), E. perditus (lagartinho), Anisolepis grilli 

(lagartinho), Urostrophus vautieri (camaleãozinho), Ophiodes fragilis (cobra-de-vidro), 

Ophiodes sp., Cercosaura schreibersii (lagartixa) e Hemidactylus mabouia (lagartixa-de-
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parede) (Morato com. pess.). Amphisbaena microcephala (cobra-de-duas-cabeças – antiga 

Leposternunum microcephalum) também é uma espécie esperada para a região. 

Entre os quelônios, é esperada a ocorrência de Hydromedusa tectifera (cágado-

pescoço-de-cobra), inclusive nos corpos d’água que drenam a propriedade do 

empreendimento, como o Rio Conceição, tributário do Rio Ribeira. 

Há registro um espécime de Caiman latirostris (jacaré-do-papo-amarelo) na região 

(MORATO, com. pess.), cujo crânio encontra-se depositado na coleção herpetológica do 

MHNCI, porém, dificilmente esta espécie ocorra na área de estudo propriamente dita.  

Até o presente momento são esperadas 42 espécies de répteis para a região do 

estudo (Tabela 105), sendo um quelônio, um crocodiliano, um anfisbenídeo, oito lagartos 

(cinco famílias) e 31 espécies de serpentes (cinco famílias).  

Considerando todas as espécies de répteis com ocorrência prevista para a região, 18 

possuem hábitos essencialmente florestais (42,8%), eu seja, possuem caráter estenóico, 

onde sua presença pode atestar a qualidade de determinado ambiente. Podem ser citadas 

como exemplo dessa categoria de hábitos as serpentes Corallus hortulanus (salamanta), 

Chironius bicarinatus, Chironius exoletus (ambas conhecidas como cobra-corredeira ou 

cipó) e, Clelia plumbea (muçurana), dentre outras. Por outro lado, sete espécies (16,6%) são 

geralmente encontradas em áreas abertas, como Philodryas patagoniensis (cobra-

parelheira), Micrurus altirostris (cobra-coral) e Crotalus dussissus (cascavel). As demais 

espécies que possuem uma maior plasticidade no uso dos recursos naturais são ubíquas, 

habitando mais de um tipo de ambiente. 

  No caso dos lagartos, quase a totalidade depende de áreas florestadas, a exceção 

de Tupinambis merianae, que é um animal sinantrópico, ou seja, tem capacidade de se 

adaptar ao convívio humano e as consequentes alterações ambientais.  

8.2.2.2.2.1. Espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou indicadoras 

Até o presente momento não foi possível verificar a presença de espécies 

ameaçadas de extinção na área de estudo, tampouco a ocorrência de espécies endêmicas 

dessa região. Todas as espécies registradas e esperadas possuem uma distribuição 

geográfica relativamente ampla, sempre extrapolando a área do Vale do Ribeira. 

Espécies raras podem ocorrer se considerarmos alguns animais que foram marcados 

como esperados para a região, como é o caso de Corallus hortulanus (salamanta), que 

possui escassos registros tanto para o Estado do Paraná (apenas um registro) quanto para 

São Paulo, Estado limítrofe à região do empreendimento. Em ocorrendo realmente essa 

espécie, pode vir a ser considerada uma espécie ameaçada localmente, tendo em vista sua 

raridade e a gradativa redução e fragmentação do habitat natural na região. A mesma 
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situação pode valer para outras espécies, como Thamnodinastes hypoconia, Philodryas 

aestiva (cobra-verde), Philodryas patagoniensis (cobra-verde), Liophis poecilogyrus (cobra-

de-capim), Echinanthera cyanopleura, Dipsas albifrons (dormideira), Clelia plumbea 

(muçurana - espécie particularmente difícil de ser registrada), Taeniophalus bilineatus, 

Pseudoboa haasi (cobra-coral quando jovem) e Atractus trihedrurus (cobra-coral quando 

jovem), entretanto em menor grau.  

As espécies com hábitos exclusivamente florestais podem ser bons indicadores de 

ambientes florestais, dependentes de estratos arbóreos mais desenvolvidos e de condições 

de bom sombreamento e de presença de serrapilheira. 

 Cabe salientar que os nomes populares (vulgares) das espécies tendem a variar de 

região para região, quando não dentro da mesma comunidade, ou então, diferentes 

espécies possuem o mesmo nome popular, não sendo estes confiáveis o suficiente para 

determinar a ocorrência de tal espécie em uma determinada área. Portanto, não são 

fundamentais em trabalhos técnicos, a não ser que estes sejam destinados ao público leigo. 

Inclusive existem casos em que o nome popular de um indivíduo jovem é diferenciado de 

um adulto da mesma espécie devido a alterações morfológicas ontogenéticas. Existem 

casos em que certas espécies (algumas citadas no presente trabalho) ainda sequer 

possuem nomes populares. 

8.2.2.2.2.2. Espécies de interesse médico 

Como foi observado durante visita ao posto de saúde do município, não são raros os 

casos de acidentes ofídicos na região.  

Seis espécies peçonhentas pertencentes a duas famílias ocorrem na região: 

Micrurus albifrons e Micrurus corallinus (cobras-corais), ambas da família Elapidae, com a 

peçonha de efeito neurotóxico; Bothropoides jararaca (jararaca), Bothropoides newiedi, 

Botrhops jararacussu e Crotalus durissus, todas da família Viperidae e com peçonha 

proteolítica, a exceção em C. durissus que possui ação proteolítica, miotóxica e neurotóxica. 
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Tabela 105: Espécies de répteis registradas ou de ocorrência esperada para a região do município de 
Ponta Grossa. 

Legenda: Ambientes de ocorrência: te: terrestre; fs: fossorial; ar: arborícola; aq: aquático; fl florestal; aa: áreas abertas; si: 
sinantrópico. 

Táxon Nome popular Hábito/Ambiente de ocorrência 

REPTILIA   

Ordem Testudines   

Família Chelidae   

Hydromedusa tectifera (Cope, 1869) Cágado-pescoço-de-cobra aq 

Crocodylia   

Família Alligatoridae   

Caiman latirostris (Daudin, 1802) Jacaré-do-papo-amarelo te; aq 

Ordem Squamata   

Sauria   

Família Amphisbaenidae   

Amphisbaena microcephala (Wagler, 11824) Cobra-de-duas-cabeças fs 

Família Anguidae   

Ophiodes sp. Cobra-de-vidro te 

Família Gekkonidae   

Hemidactylus mabouia (Moreau & Jonnès, 1818) Lagartixa te; ar; si 

Família Leiosauridae   

Anisolepis grilli (Boulenger, 1891) Lagartinho te; ar; fl 

Enyalius iheringii (Boulenger, 1885) Lagartinho-verde te; ar; fl 

Enyalius perditus (Jackson, 1978) Lagartinho te; ar; fl 

Urostrophus vautieri (Duméril & Bribon, 1837) Camaleãozinho te; ar; fl 

Família Teiidae   

Tupinambis merianae (Duméril & Bribon, 1839) Teiú te; si 

Família Gymnophthalmidae   

Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834) Lagartixa te; fl 

Serpentes   

Família Anomalepididae   

Liotyphlops beui (Amaral, 1924) Cobra-cega fs; fl 

Família Boidae   

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) Cobra-veadeira ar; fl 

Família Colubridae   

Atractus maculatus (Gunther, 1858) Coral-falsa te; fs 

Atractus trihedrurus (Amaral, 1926) Cobra preta, Coral falsa te; fs 

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) Cobra-cipó te; fl 

Chironius exoletus ((Linnaeus, 1758) Cobra-cipó te; fl 

Clelia plumbea (Wied, 1920) Muçurana te; fl 

Dipsas albifrons (Sauvage, 1884) Dormideira te; ar; fl 

Dipsas alternans (Fischer, 1885) Dormideira te; ar; fl 

Taeniophalus bilineatus (Fischer, 1885) Cobrinha do mato te; fl 

Echinanthera cyanopleura (Cope, 1885) Cobrinha do mato te; fl 

Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) Cobra-d’água te; aq 

Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) Cobra-de-capim te; aq; aa 

Oxyrhopus clathratus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854) Falsa-coral te; ar 

Philodryas aestiva (Duméril, Bribon & Duméril, 1854) Cobra-verde te; aa 
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Táxon Nome popular Hábito/Ambiente de ocorrência 

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) Cobra-verde te; ar; fl 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) Parelheira te; aa 

Pseudoboa haasi (Boettger, 1905)  te 

Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911) Dormideira te; fl 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Caninana te; ar; fl;aa 

Thamnodynastes strigatus (Gunther, 1858) Corredeira te; ar; aa 

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) Corredeira te; ar; aa 

Tomodon dorsatus (Duméril, Bribon & Duméril, 1854) Corre-campo te; aa; fl 

Tropidodryas striaceps (Cope,1869) Jararaquinha te; ar; fl 

Xenodon merremii (Wagler, 1824) Boipeva te; aa 

Elapidae   

Micrurus altirostris (Cope, 1859) Coral-verdadeira te; fs; aa 

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) Coral-verdadeira te; fs; fl 

Viperidae   

Bothropoides jararaca (Wied, 18240) Jararaca te; ar; aa; fl 

Bothropoides neuwiedi (Wagler, 1824) Jararaca pintada te; aa; fl 

Bothrops jararacussu (Linnaeus, 1758) Jararacuçu te; aa; fl 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) Cascavel te; aa 

Fonte: Modificado de Morato, 1995 e do Plano de Manejo do Parque Estadual de Campinhos, 2003- Tunas do Paraná/PR, 
com acréscimo de dados coletados em campo pelo autor. 

 

 

 

Foto 106: Spilotes pullatus (caninana), espécie semiarborícola ocorrente na área de estudo. Foto: 
Fabrício Locatelli Trein. 
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Foto 107: Espécime de Philodryas patagoniensis (parelheira), registrado atropelado na área de 
influência do empreendimento (Coord.: 22 J 608461/7218599). Foto: Juliano José da Silva Santos. 

 
Foto 108: Salvator merianae (teiú), espécie sinantrópica presente na região. Foto: Fabrício Locatelli 
Trein. 

 
Foto 109: Bothrops jararacussu (jararacuçu), serpente peçonhenta bastante comum na região de 
estudo. Foto: Fabricio Locatelli Trein. 
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Foto 110: Tropidodryas striaceps (jararaquinha), registrada durante a campanha de campo. Foto: 
Fabrício Locatelli Trein.  

 

8.2.2.2.2.3. Conclusão  

No sentido de proteger a fauna de anfíbios e répteis, algumas ações são 

fundamentais e relativamente urgentes, tendo em vista a constante redução de habitat para 

a fauna. Primeiramente se faz necessário um estudo mais apurado deste grupo temático. As 

áreas de ambiente florestado em estágio secundário avançado devem receber um esforço 

especial para serem mantidos, buscando meios de se evitar a supressão vegetal 

desnecessária e o comprometimento dos corpos hídricos.  

Como se trata de um empreendimento de extração mineral e seu beneficiamento na 

mesma área, envolvendo diversos processos químicos, os riscos de contaminação dos 

cursos d’água são potencializados, tanto durante a instalação, operação e também durante 

o transporte do minério. Portanto, é extremamente importante que exista um plano de 

contenção de acidentes e um plano emergencial caso isso venha a ocorrer. Deve-se evitar 

alteração do curso e fluidez dos rios. O aumento do fluxo de veículos na área também pode 

incorrer no aumento de atropelamentos da fauna silvestre, impacto esse que geralmente 

afeta a herpetofauna, demandando medidas mitigadoras para estes riscos ambientais. 

As espécies identificadas até o momento in situ são generalistas, mas esse fato não 

elimina a possibilidade de haver espécies raras, ameaçadas, endêmicas ou indicadoras de 

boa qualidade ambiental. Assim como também não significa que as espécies generalistas 

não devam ser preservadas, mesmo as que ocorram em áreas já alteradas.  

Portanto, devem ser propostos programas de controle ambiental, como 

levantamento, monitoramento e resgate de fauna, no caso de aprovação da implantação do 

empreendimento. Também devem ser realizadas análises periódicas da qualidade da água, 

do solo e do ar. 
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8.2.2.3. ICTIOFAUNA 

A Floresta Atlântica é a mais severamente ameaçada entre todas as florestas 

neotropicais devido à alta densidade populacional e ao alto grau de endemismo das 

espécies de peixes nesta região. Isto se deve à concentração de grande número de bacias 

hidrográficas independentes, aliada ao efeito isolador das cadeias de montanhas que 

separam os diversos vales da região. 

Originalmente com aproximadamente 1.000.000 km2, a Floresta Atlântica estendia-se 

do norte do Brasil até o Rio Grande do Sul (Figura 106), alcançando o interior brasileiro em 

extensões variáveis (SICK & TEIXEIRA, 1979). Atualmente, este bioma é um aglomerado de 

fragmentos florestais em diferentes estágios sucessionais, ocupando áreas às vezes pouco 

significativas e sujeitas a variados níveis de perturbação (DEAN, 1996). 

 

Figura 106: Mapa dos diferentes biomas brasileiros. 
Fonte: http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/ 

 

O Brasil possui o maior número de espécies de peixes de água doce do planeta, com 

talvez mais de 5000 espécies de sessenta famílias (VARI E WEITZMAN, 1990). Apesar 

desta constatação, os dados obtidos ainda são considerados incompletos, visto que a maior 

parte da documentação é insuficiente para as áreas de cabeceiras de rios e riachos. Isto 

pode ser facilmente verificado, uma vez que, a cada novo esforço de coleta nesses 

ambientes pouco explorados, novas espécies são descobertas e descritas. Tais fatos 

demonstram que estimativas sobre a diversidade de peixes baseadas nos dados atualmente 

disponíveis, estão longe de refletir a verdadeira composição taxonômica e a distribuição dos 

grupos de peixes existentes (MENEZES, 1996).  
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A ictiofauna de drenagens de cabeceiras é formada geralmente por peixes de 

pequeno porte, cuja diversidade, provavelmente devido a um maior grau de isolamento 

geográfico, é maior que a apresentada por aqueles de maior porte, que ocorrem nas calhas 

dos grandes rios e têm no geral distribuição geográfica mais ampla, exibindo pouca variação 

de uma localidade para outra (BOHLKE et al., 1978).  

Desta forma, fica evidente que ainda é necessário um grande investimento em 

levantamentos, catalogação e identificação da composição taxonômica dos grupos de 

peixes, principalmente destes ambientes, sem o qual, qualquer tentativa para a 

determinação da biodiversidade e conservação será infrutífera (MENEZES, 1996).  

Segundo MENEZES (1996), a fauna de peixes desta região é diversificada e 

caracterizada principalmente pelo elevado grau de endemismo. Exemplos de diversidade e 

endemismo ictiológico da Mata Atlântica do sul do país podem ser dados por algumas 

espécies de caracídeos dos gêneros Hyphessobrycon, Mimagoniates, Rachoviscus 

(WEITZMAN et al., 1988), Deuterodon (LUCENA & LUCENA, 2002), Spintherobolus 

(WEITZMAN & MALABARBA, 1999), Hollandichthys (BERTACO & MALABARBA, 2003), 

Bryconamericus (BIZERRIL & ARAÚJO, 1992; BIZERRIL & PERES-NETO, 1995), 

heptapterídeos (BOCKMANN, 1998), loricariídeos (REIS & SCHAEFER, 1998; PEREIRA & 

REIS, 2002) e tricomicterídeos (PINNA & WOSIACKI, 2002).  

Estas comunidades são afetadas de modo marcante por mudanças estacionais 

decorrentes da expansão e contração do ambiente aquático durante as variações climáticas 

(LOWE-McCONNELL, 1975), sendo que as espécies resistem a grandes alterações, com o 

ambiente variando de riachos correntosos, durante a época de chuva, a poças isoladas, nas 

épocas de baixa pluviosidade (UIEDA, 1983). 

Para os peixes, este regime estacional reflete-se principalmente em mudanças na 

alimentação, reprodução e tamanho das populações (LOWE-McCONNELL, 1967). Estas 

condições levam ao desenvolvimento de uma comunidade peculiar, possivelmente isolada 

de outros riachos pelas águas mais volumosas dos trechos inferiores de sua bacia. As 

características topográficas e fisionômicas proporcionam uma ampla gama de ambientes 

distintos, o que favorece a ocorrência de um grande número de espécies, cada uma 

adaptada a um subconjunto particular de ambientes, o que também eleva o número de 

espécies endêmicas da área. 

Os diversos impactos sobre a estrutura física e o funcionamento dos ambientes 

aquáticos apresentam amplitude e duração variáveis de acordo com o empreendimento, 

grau de comprometimento das biocenoses e amplitude das áreas de influência (HICKSON et 

al., 1992). 
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O empreendimento localiza-se em sistema hidrográfico contido na área 

“ictiogeográfica” conhecida como “Província de rios costeiros do Sudeste-Sul Brasileiro”, ou 

também denominada “Bacia do Leste” (RINGUELET, 1975). Esta região é composta por 

inúmeras bacias de rios de pequeno porte, contidas entre a Serra do Mar e o Litoral 

Atlântico. Dentre elas a bacia do rio Ribeira do Iguape, área na qual o empreendimento está 

inserido (figura 107), que está localizada entre as coordenadas 23°45’S 46°45’W e 25°30’S 

50°10’W, nos estados de São Paulo e Paraná, drena uma área de aproximadamente 25.000 

Km2, e inclui 28 municípios paulistas e 15 paranaenses. É uma das maiores bacias 

hidrográficas do Sudeste do Brasil (OYAKAWA, et al., 2006).  

 

Figura 107: Mapa hidrográfico da região de estudo. 

 

No Vale do Ribeira, predominam rochas calcárias de origem marinha, com cerca de 

600 milhões de anos, associadas a rochas sedimentares de origem continental. A ação 

erosiva das águas sobre estas rochas resultou na formação de inúmeras cavernas, 

proporcionando um aspecto importante na conservação desta bacia. Porém o aspecto mais 

peculiar desta área é o fato de abrigar uma das maiores áreas remanescentes de Mata 

Atlântica do Brasil.  
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8.2.2.3.1. Procedimentos metodológicos 

A caracterização da ictiofauna foi desenvolvida utilizando-se de dados secundários 

disponíveis em bibliografias, entidades ambientais públicas e privadas, nas seguintes bases 

de dados: 

 Base de dados do Sistema de Bibliotecas da UFPR. 

 Base de dados do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (www.usp.br/sibi). 

 Base de dados do Portal de Serviços e Conteúdo Digital da CRUESP-Unibibliweb 

- USP, UNESP e UNICAMP (bibliotecas-cruesp.usp.br/unibibliweb/ 

cruesp_ebooks.html). 

 Portal da informação – UFSCar. (www.ufscar.br). 

 Base de dados Scielo – Fapesp  (www.scielo.org). 

 Sistema de Informação do Programa Biota – Fapesp (www.biota.org.br). 

 Sistema de Informação do Projeto Taxonline (www.taxonline.ufpr.br). 

 Fishbase (www.fishbase.org). 

 Neodat (www.neodat.org). 

Além destas informações, coleções científicas de cinco instituições sediadas em 

quatro estados brasileiros e que apresentam material coligido na região em estudo também 

foram consultadas: 

 Paraná: MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura 

Municipal de Curitiba) (via on-line Specieslink), NUP - NUPELIA / Núcleo de 

Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Universidade Estadual de 

Maringá) (via on-line www.nupelia.uem.br/colecao). 

 Rio de Janeiro: MNRJ - Museu Nacional do Rio de Janeiro (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) (via on-line NEODAT). 

 São Paulo: MZUSP - Museu de Zoologia (Universidade de São Paulo) (via on-line 

NEODAT). 

 Rio Grande do Sul: MCP – Museu de Ciências e Tecnologia (Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul) (via on-line NEODAT). 

A nomenclatura científica utilizada segue os catálogos e referências tradicionais dos 

grupos aquáticos (BUCKUP et al., 2007). 
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8.2.2.3.2. Resultados 

Os resultados revelaram que a ictiofauna desta região é composta por espécies de 

pequeno e médio porte, sendo que a participação das diferentes ordens reflete a situação já 

descrita para os rios neotropicais, com mais de 85% das espécies pertencendo as ordens 

Characiformes e Siluriformes (Figura 108). 

 

 

Figura 108: Composição das espécies de peixes da bacia do rio Ribeira. 

 

Com base nos dados secundários (FishBase3, Neodat III4, coleção ictiológica de 

referência do MHNCI), porém tendo como a principal fonte de levantamentos da área de 

estudo o trabalho de OYAKAWA, et al., 2006 foram obtidos 73 espécies de peixes para a 

bacia do Ribeira (Tabela 106), 49 gêneros e de seis Ordens distintas. 

Tabela 106: Espécies registradas na bacia do rio Ribeira. 

Ordens Famílias Espécies Nome vulgar 
Espécies 

 endêmicas 
Espécies 

 ameaçadas 

CHARACIFORMES Characidae 

Astyanax janeiroensis Lambari   

Astyanax ribeirae Lambari x  

Astyanax sp. 1 Lambari x  

Astyanax sp. 2 Lambari x  

Astyanax sp. 3 Lambari x  

Bryconamericus microcephalus Lambari x  

Deuterodon iguape Lambari   

Hollandichthys multifasciatus Lambari   

Hyphessobrycon bifasciatus Piaba   

Hyphessobrycon griemi Lambari   

Hyphessobrycon reticulatus Lambari   

                                                 

3 www.fishbase.org  
4 http://acd.ufrj.br/~museuhp/instittt.htm  

Composição das Especies de Peixes

SILURIFORMES

CHARACIFORMES

CYPRINODONTIFORMES

PERCIFORMES

GYMNOTIFORMES

SYNBRANCHIFORMES
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Ordens Famílias Espécies Nome vulgar 
Espécies 

 endêmicas 
Espécies 

 ameaçadas 

Mimagoniates microlepis Piava    

Oligosarcus hepsetus  Saicanga   

Oligosarcus paranensis Saicanga   

Probolodus heterostomus Lambari   

Pseudocorynopoma heterandia Garrida   

Spintherobolus leptoura Lambarizinho  x x 

Crenuchidae 

Characidium japuhybense Charutinho   

Characidium lanei Charutinho   

Characidium lauroi Charutinho   

Characidium pterostictum Charutinho   

Characidium schubarti Charutinho   

Curimatidae Cyphocharax santacatarinae Saguirú    

Erythrinidae Hoplias malabaricus Traira   

CYPRINODONTIFORMES 

Poeciliidae Phalloceros sp.* 
Barrigudinho, 
guaru 

  

Rivulidae 
Leptolebias aureoguttatus Peixe-anual   

Rivulus santensis Peixe-anual   

PERCIFORMES Cichlidae 

Cichlasoma facetum Acará-vovó   

Crenicichla sp. Joaninha  x  

Geophagus iporanguensis Cará x  

 SILURIFORMES 

Callichtyidae 

Callichthys callichthys Tamboatá   

Corydoras nattereri Coridora   

Hoplosternum littorale Caborja   

Scleromystax barbatus Corredora   

Scleromystax macropterus Corredora  x 

Scleromystax prionotus Corredora   

Heptapteridae 

Acentronichthys leptos Bagre-mole   

Chasmocranus lopezi Jundiá-vareta   

Imparfinis sp. Bagrinho   

Pimelodella kronei Mandi-tinga x x 

Pimelodella transitoria Mandi-tinga x  

Rhamdia quelen Jundiá   

Rhamdioglanis transfasciatus Mandi-pintado x  

Loricariidae 

Ancistrus multispinis Cascudo-roseta   

Harttia kronei Bituva  x  

Hisonotus gibbosus Cascudinho x  

Hisonotus leucofrenatus Cascudinho x  

Hypostomus interruptus Cascudinho x  

Hypostomus tapijara Cascudinho x  

Isbrueckerichthys alipionis Cascudinho x  

Isbrueckerichthys duseni Cascudinho x  

Isbrueckerichthys epakmos Cascudinho x  

Kronichthys lacerta Mãe-do-anhá   

Kronichthys subteres Mãe-do-anhá x  

Neoplecostomus paranensis Cascudinho x  

Neoplecostomus ribeirensis Cascudinho   
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Ordens Famílias Espécies Nome vulgar 
Espécies 

 endêmicas 
Espécies 

 ameaçadas 

Otocinclus affinis Cascudinho   

Parotocinclus maculicauda Cascudinho   

Pseudotothyris obtusa Cascudinho   

Rineloricaria sp. Cascudo-chinelo x  

Schizolecis guntheri Cascudinho   

Pseudopimelodidae Microglanis cottoides Bagrinho    

Pimelodidae Pimelodus maculatus Mandi    

Trichomycteridae 

Ituglanis proops Maria-mole x  

Microcambeva ribeirae Microcambeva x  

Trichomycterus davisi Cambeva   

Trichomycterus sp.  Cambeva   

Trichomycterus zonatus Cambeva   

SYNBRANCHIFORMES Synbranchidae Synbranchus marmoratus Muçum    

GYMNOTIFORMES 

Hypopomidae Brachyhypopomus jureiae Tuvira x  

Gymnotidae 

Gymnotus carapo Tuvira   

Gymnotus pantherinus Tuvira   

Gymnotus silvius Tuvira   

 

De todas estas 73 espécies levantadas para a bacia do Rio Ribeira, pelo menos 38 

devem ocorrer na área de estudo do referido empreendimento, incluindo a área de influência 

direta e indireta (Tabela 107).  
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Tabela 107: Espécies com possível ocorrência na área de influência do empreendimento. 

ORDENS FAMÍLIAS ESPÉCIES Nome vulgar 
Espécies 

 endêmicas 
Espécies 

 ameaçadas 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Astyanax cf. janeiroensis* Lambari   

Astyanax sp. Lambari   

Bryconamericus microcephalus Lambari x  

Bryconamericus sp. 1 Lambari   

Bryconamericus sp. 2 Lambari   

Deuterodon iguape* Lambari   

Oligosarcus hepsetus  Saicanga   

Crenuchidae 
Characidium lanei Charutinho   

Characidium sp.* Charutinho   

Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra    

CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae Phalloceros sp. Barrigudinho, Guaru    

PERCIFORMES Cichlidae 
Crenicichla sp. Joaninha x  

Geophagus brasiliensis * Cará    

SILURIFORMES 

Auchenipteridae Glanidium melanopterum Bocudo    

Callichtyidae 
Corydoras ehrhardti Coridora   

Scleromystax barbatus Corredora   

Heptapteridae 

Imparfinis minutus Bagrinho   

Imparfinis piperatus Bagrinho   

Pimelodella transitoria Mandi-tinga x  

Rhamdia quelen Jundiá   

Rhamdioglanis transfasciatus Mandi-pintado   

Loricariidae 

Hisonotus gibbosus Cascudinho  x  

Harttia kronei *    

Hisonotus leucofrenatus  x  

Hypostomus interruptus *    

Kronichthys cf. lacerta *    

Kronichthys cf. lacerta Mãe-do-anhá   

Loricarichthys castaneus Cascudo-chinelo   

Neoplecostomus paranensis Cascudinho x  

Neoplecostomus ribeirensis Cascudinho   

Parotocinclus maculicauda Cascudinho   

Parotocinclus sp. Cascudinho   

Rineloricaria cf. kronei Cascudo-chinelo x  

Rineloricaria cf. latirostris Cascudo-chinelo   

Rineloricaria sp. Cascudo-chinelo x  

Pimelodidae Pimelodus maculatus Mandi   

Trichomycteridae 

Ituglanis proops Maria-mole   

Trichomycterus davisi Cambeva    

Trichomycterus sp.  Cambeva   

Trichomycterus zonatus * Cambeva   

*. As espécies foram coletadas no rio Conceição, na área de influência do empreendimento pelo autor e encontram-

se tombadas no Museu de Zoologia da USP sob os respectivos números: 79544, 79572, 79524, 79595, 79541, 79528, 79557, 

79547, 79565, 79515, 79626, 79552. 

 

A maior parte das espécies registradas pode ser considerada de pequeno porte, cujo 

tamanho médio dos indivíduos não ultrapassa 15 cm quando adultos (sensu CASTRO, 

1999). Este fato é perfeitamente esperado para esta região da Mata Atlântica, bem como 

para um rio componente do sistema costeiro do sudeste brasileiro, como já discutido 

amplamente na literatura. 
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A predominância de cursos d’água relativamente pequenos favorece também a 

ocorrência de espécies de pequeno porte, com limitado potencial de dispersão espacial 

(WEITZMAN & VARI, 1988). Tais espécies tendem a ser mais susceptíveis à especiação, 

visto que suas populações, sendo mais localizadas, podem divergir geneticamente das 

demais com maior rapidez do que aquelas das espécies típicas de grandes rios, sendo este 

também um dos fatores de importância na avaliação da ameaça potencial que os peixes 

desta área sofrem (MENEZES et al., 1990). 

Os dados obtidos neste trabalho registraram cerca de 55% das espécies, esperadas 

em toda a bacia. Este número significativo de espécies provavelmente está relacionado a 

uma grande heterogeneidade de ambientes existentes na área de estudo, fato já constatado 

como um amplificador da riqueza de espécies (WOOTTON, 1998). 

8.2.2.3.3. Considerações finais  

O total de 40 espécies registradas representa cerca de 16% da ictiofauna dos rios 

das bacias hidrográficas da Floresta Atlântica, que apresentam mais de 250 espécies de 

peixes (BUCKUP, 1996).  

 Esta grande quantidade de espécies para a região da Mata Atlântica se deve à 

concentração de um grande número de bacias hidrográficas independentes, formando um 

mosaico de diferentes ictiofaunas, cada uma adaptada a um subconjunto particular de 

ambientes, elevando o número de espécies endêmicas para este bioma. Este mosaico 

possui características determinadas pela influência dos fatores ambientais intrínsecos de 

cada região, sendo que a influência destes fatores é mais evidente quando se consideram 

regiões de maior homogeneidade.  

Baseados no atual conhecimento sobre as espécies, comunidades e ambientes 

aquáticos das bacias hidrográficas litorâneas no sudeste do Brasil, a proposição de soluções 

definitivas para a sua conservação ainda é prematura. Todavia, é urgente a adoção de 

medidas que desacelerem o atual estado de modificação ambiental e garantam a 

manutenção do equilíbrio da estrutura populacional da fauna de peixes. Além disso, a 

conservação das espécies de peixes da bacia do rio Ribeira deve levar em consideração 

que a fragilidade desse ecossistema e o alto endemismo de sua ictiofauna exigem maior 

responsabilidade ética no gerenciamento destes recursos. 

8.2.2.4. MASTOFAUNA 

Pelo papel relevante que assumem nos ecossistemas, o reconhecimento das 

espécies de mamíferos é fundamental à prática de atividades que afetem os conjuntos 

faunísticos terrestres, somando-se a isso o fato de que a presença de determinadas 

espécies podem ser bons indicadores do grau de conservação de ecossistemas naturais. 
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Modificações naturais ou antrópicas nos componentes abióticos normalmente 

condicionam alterações na composição florística e faunística. Da mesma forma, impactos 

sobre a vegetação produzem efeitos diretos na fauna pela redução, aumento ou alteração 

de dois componentes básicos – alimentação e abrigo, tornando imprescindível a 

caracterização dos ambientes e habitats que ocorrem na área, pois destes dependem a 

distribuição e a diversidade dos animais. 

O vale do ribeira no estado do Paraná pertence zoogeograficamente à Província 

Guarani (MELLO-LEITÃO, 1946), localizando-se na porção nordeste-oriental da zona 

fisiográfica do Primeiro Planalto Paranaense. 

No Brasil, segundo REIS et al (2011) existem 688 espécies de mamíferos descritas. 

Os mamíferos estão entre os grupos mais utilizados pelos seres humanos para a 

alimentação, como animais de estimação e como artefatos, sendo componentes da religião 

e da cultura em algumas comunidades, além de servirem como fonte de recursos 

econômicos (CUARON, 2000). 

No Paraná, somente em 1981 com a publicação da “Lista Prévia dos Mammalia do 

Estado do Paraná” de Lange & Jablonski (1981) surge o primeiro inventário regional do sul 

do Brasil, encontrando-se ali listados 170 táxons (152 espécies) de mamíferos. Entretanto, a 

lista, como os próprios autores ressaltam, é baseada exclusivamente em informações 

bibliográficas de maior relevância. 

Contudo, com levantamentos mais exaustivos, segundo MIKICH & BÉRNILS (2004), 

a fauna paranaense apresenta uma riqueza que reflete a diversidade de biomas e 

ecossistemas presentes no Estado, incluindo aproximadamente 180 espécies de mamíferos. 

Parte substancial desta biodiversidade se encontra em algum nível de ameaça, em função 

da destruição e redução dos ecossistemas, da caça e pesca predatória, do comércio ilegal 

de espécimes, da poluição dos ecossistemas terrestres e aquáticos, da introdução de 

espécies exóticas, da perda de fontes alimentares e do uso irresponsável de defensivos 

agrícolas, entre outros fatores, que colocam em risco não apenas a fauna, mas degradam a 

qualidade de vida do homem (também um mamífero), que também depende de um 

ambiente saudável e equilibrado.  

O Paraná também foi o pioneiro na elaboração de listas de espécies ameaçadas de 

extinção no Brasil. Em 1995, a primeira lista apresentou 152 espécies de mamíferos sendo 

21 considerados sobre algum nível de ameaça, enquadradas como extinta (2), em perigo 

(8), vulnerável (10) e indeterminada (1). Dez anos depois, durante sua primeira revisão, a 

nova lista das espécies de mamíferos do Paraná (MIKICH e BERNILS, 2004) aumentou 

para 176 espécies. Mais recentemente, entre 2009 e 2010 ocorreu a segunda revisão desta 
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lista através do SISFAUNA/IAP, que contou com o apoio voluntário da comunidade 

científica. 

A lista de mamíferos ameaçados considerados neste trabalho apresenta a ocorrência 

de 182 espécies pertencentes a 36 famílias e 12 ordens. Este total representa um aumento 

de 30 espécies em relação ao total de 152 mamíferos citados por Lange & Jablonski em 

1981 e 6 espécies em relação aos 176 ocorrentes segundo MIKICH e BERNILS (2004).  

8.2.2.4.1. Procedimentos metodológicos 

8.2.2.4.1.1. Obtenção de dados secundários 

As bibliografias consultadas para este estudo foram O Plano de Manejo do Parque 

Estadual das Lauráceas elaborado pelo Pro - Atlântica, o Plano de Manejo do Parque 

Estadual de Campinhos elaborado pelo GEEP – Açungui e os Estudos de Impacto 

Ambiental da UHE Tijuco Alto da CBE. Também foram consultadas as pesquisas realizadas 

nestas unidades de conservação e outros relatórios congêneres. Considerou-se a listagem 

de espécies de mamíferos ameaçados no Paraná, elaborado pelo SISFAUNA/IAP (2010), a 

listagem da lista vermelha ameaçada de MARGARIDO e BRAGA (2004), o livro dos 

mamíferos da Klabin (2005) e também o guia de campo de REIS et al, (USEB, 2009). Para 

os quirópteros consultou-se MIRETZKI (2003) e IVES (2007). 

8.2.2.4.1.2. Obtenção de dados primários 

O diagnóstico da mastofauna foi feito de acordo com as técnicas convencionais para 

estudos de mamíferos, adaptadas de LANGE e MARGARIDO (1992), procurando-se 

registrar a presença de mamíferos por meio de: evidências diretas (observações visuais ou 

auditivas) e evidências indiretas (rastros e fezes principalmente). A pesquisa foi auxiliada 

pelos estudos e bibliografias consultadas (referências). Além destas, foi possível estimar 

potencialmente a fauna da região, pela associação dos grupos de mamíferos aos diferentes 

ambientes encontrados dentro da área de influência do empreendimento. 

Para a aquisição de dados primários sobre os mamíferos que ocorrem na ADA foram 

realizadas duas campanhas de campo. A primeira em Agosto (22 a 24) e a seguinte em 

Setembro (11 a 13) de 2014 que se estendeu ao longo das estradas e acessos ao ponto 

onde será instalada a Unidade de Produção e nas áreas projetadas para o bota-fora e 

frentes de lavra.  

Durante a fase de campo, procurou-se registrar a presença de mamíferos, através de 

observações diretas e indiretas. A pesquisa foi auxiliada pelos estudos e bibliografias 

consultadas (referências). Além destas, foi possível estimar potencialmente a fauna da 

região, pela associação dos grupos de mamíferos aos diferentes ambientes encontrados. 

Foram utilizadas duas armadilhas fotográficas iscadas com bacon, sardinha, banana e sal, 
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as quais também auxiliaram no registro de espécies na área. 

 Quando tratamos de mamíferos, a identificação das impressões no solo torna-se um 

recurso indispensável na identificação de sua presença, considerando-se que existe 

dificuldade em observar estes animais na natureza, pois a maioria é arisca e tem maior 

atividade no período noturno, escondendo-se durante o dia. Para os padrões de pegadas 

observamos os digitígrados, plantígrados, semiplantígrados e ungulígrados. 

Além do caminhamento, buscamos informações do registro das espécies junto a 

pessoas familiarizadas com a área, o que geralmente traz bons resultados. Para se certificar 

dos dados das entrevistas comparamos as informações com os registros da coleção 

científica do Museu de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba e dados de 

distribuição zoogeográfica e de registros anteriores na região. 

8.2.2.4.1.3. Riqueza de espécies 

A riqueza de espécies da região foi estimada com base nos estudos consultados, na 

distribuição e ocorrência das espécies e com os dados coligidos em campo. A fauna 

associada aos ambientes das áreas amostradas está representada por 10 ordens: 

Didelphimorphia, Chiroptera, Pilosa, Cingulata, Primates, Carnivora, Artiodactyla, 

Perissodactyla, Lagomorpha e Rodentia.  Dentro destas, estão distribuídas 25 famílias e 75 

espécies. 
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Tabela 108: Lista de espécies de mamíferos compiladas para as áreas de influência da Mineração Delta do Paraná, Vale do Ribeira, estado do Paraná. 

Legenda: Tipo de registro: (L) Literatura, (M) Museu, (C) Evidência em Campo, (E) Entrevista em campo, (A) Atropelamentos. Guilda trófica: (O) Onívoros, (Cg) Carnívoros Generalistas, (Ce) Carnívoros 
Especialistas, (H) Herbívoros, (He) Hematófagos, (D) Detritívoros, (Fr) Frugívoros, (Fo) Folhívoros e  (I) Insetívoros. Abundância: (Ab) Abundante, (Fq) Frequente, (In) Incomum, (Rr) Rara. Plasticidade 
ecológica: (1) Espécie de baixa plasticidade - altamente exigente em relação ao habitat, (2) Plasticidade moderada, (3) Espécies de alta plasticidade - pouco exigentes em relação ao habitat. Interesse 
cinegético: (A) Alto, (M) Moderado, (B) Baixo ou ausente. Status de ameaça no Paraná: (RE) Regionalmente extinta, (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (DD) 
Insuficientemente conhecida, (NE) Não avaliada, (NT) quase ameaçada, (LC) Risco menor. Local de Registro: (ADA) Área Diretamente Afetada, (AID) Área de Influência Direta, (AII) – Área de Influência 
Indireta. 

Táxon Nome popular Tipo de registro Guilda Trófica Abundância Plasticidade Ecológica Interesse Cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Paraná 

Local de 
Registro (ADA, 

AID e AII) 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA         

Família DIDELPHIDAE         

Chironectes minimus Cuíca d’água L Ce Fq 2 B DD AID 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca L,C,E O Ab 3 B LC ADA, AID, AII 

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta L,E O - 3 B LC AII 

Philander frenatus (frenata) Cuíca de quatro olhos L, E O - 2 B LC AII 

Metachirus nudicaudatus Cuíca L I, O - 2 B DD AII 

Monodelphis americana Cuíca L I, O - 2 B NE AII 

Micoreus paraguayanus Cuíca L I, O - 2 B LC AII 

Gracilinamus microtarsus Cuíca L Fr, I - 2 B LC AII, AID 

Marmosops incanus Cuíca L O - 2 B DD AII 

ORDEM PILOSA         

Família MYRMECOPHAGIDAE         

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim L,E I Fq 2 B LC AII 

ORDEM CINGULATA         

Família DASYPODIDAE         

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha L,C,E I,D Ab 3 A LC ADA, AID, AII 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulita L,C,E I,D In 3 A NE AII 

Euphractus sexcinctus Tatu-peludo L,C,A I,D Fq 3 A LC ADA, AID AII 

Cabassous tatouay Tatu de rabo mole L I In 2 A DD AII 

ORDEM CHIROPTERA         

Família PHILLOSTOMIDAE         

Artibeus lituratus Morcego L Fr Fq 2 B LC ADA, AID, AII 

Sturnira lilium Morcego L Fr Fq 2 B LC ADA, AID, AII 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro L,E He Fr 3 B LC AID, AII 
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Táxon Nome popular Tipo de registro Guilda Trófica Abundância Plasticidade Ecológica Interesse Cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Paraná 

Local de 
Registro (ADA, 

AID e AII) 

Mimon bennettii Morcego L Fr, I - 1 B LC AII 

Carollia perspicillata Morcego L Fr - 2 B LC AII 

Anoura caudifer Morcego L Fr, I - 2 B LC AII 

Anoura geoffroyi Morcego L Fr, I - 2 B LC AII 

Chorotopterus auritus Morcego L Cg - 1 B LC AII 

Diphylla ecaudata Morcego L He - 2 B NT AII 

Glossophaga soricina Morcego L Fr, I - 2 B LC AII 

Pygoderma bilabiatum Morcego L Fr - 2 B LC AII 

Familia VESPERTILIONIDAE         

Eptesicus taddeii Morcego L I - 2 B LC AII 

Lasiurus blossevillii Morcego L I - 2 B NE AII 

Myotis nigricans Morcego L I - 2 B LC AII 

Myotis levis Morcego L I - 3 B LC AII 

Histiotus velatus Morcego L I - 3 B LC AII 

Familia MOLOSSIDAE         

Molossus molossus Morcego L I - 3 B LC AII 

Tadarida brasiliensis Morcego L I - 3 B LC AII 

Molossus rufus Morcego L I - 3 B LC AII 

ORDEM PRIMATES         

Família ATELIDAE         

Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo L,E Fo Rr 1 A NT AID, AII 

Brachyteles arachnoides Muriqui do sul L, C, E Fo Rr 2 A CR AII 

Família CEBIDAE         

Cebus nigritus Macaco-prego M,L,C,E O Fq 3 A DD AID, AII 

ORDEM CARNIVORA         

Família CANIDAE         

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato L,C,E Cg Ab 3 B LC AID, AII 

Família FELIDAE         

Puma concolor Puma L,E,C Ce In 2 A VU AID, AII 

Leopardus pardalis Jaguatirica L,E Ce Fq 2 A VU AID, AII 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno M,L,E Ce Fq 2 A VU AID, AII 

Leopardus wiedii Gato maracajá L Ce In 2 A VU AII 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco L,E Ce Fq 3 A DD AII 
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Táxon Nome popular Tipo de registro Guilda Trófica Abundância Plasticidade Ecológica Interesse Cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Paraná 

Local de 
Registro (ADA, 

AID e AII) 

Família MUSTELIDAE         

Lontra longicaudis Lontra L,E Ce Fq 2 A VU AID, AII 

Eira barbara Irara L, E, C Cg Fq 3 B LC ADA, AID 

Galictis cuja Furão L,E Cg Ab 3 B LC AII 

Família PROCYONIDAE         

Procyon cancrivorus Mão-pelada L,C,E Cg Ab 3 B LC ADA, AID, AII 

Nasua nasua Quati L,E Cg Ab 3 B LC AID, AII 

ORDEM PERISSODACTYLA         

Família TAPIRIDAE         

Tapirus terrestris Anta L,E,C Fr, Fo Rr 1 A EN AID, AII 

ORDEM ARTIODACTYLA         

Família TAYASSUIDAE         

Tayassu pecari Queixada L,E Fo Rr 1 A CR AII 

Pecari tajacu Cateto L,E Fo Rr 1 A VU AII 

Família CERVIDAE         

Mazama americana Veado-mateiro E, L, C H In 2 A VU ADA, AID, AII 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro L,C H - 2 A LC ADA, AID, AII 

Mazama nana Veado-cambuta L H - 1 A VU AII 

ORDEM RODENTIA         

Família SCIURIDAE         

Guerlingetus ingrami Serelepe L,E,C Fr Fq 3 B LC ADA, AID, AII 

Família ERETHIZONTIDAE         

Sphiggurus sp. Ouriço L,E O - 3 B LC AII 

Família CAVIIDAE         

Cavia aperea Preá L,E O - 3 B LC ADA, AID, AII 

Família HYDROCHAERIDAE         

Hydrochoeris hydrochaerus Capivara L,E H - 3 A LC AID, AII 

Família DASYPROCTIDAE         

Dasyprocta azarae Cutia L,E H Ab 3 M LC ADA, AID, AII 

Família CUNICULIDAE         

Cuniculus paca Paca C,L,E H Rr 1 A EN AID, AII 

Família MYOCASTORIDAE         

Myocastor coypus Ratão-do-banhado L,E H Fq 3 M LC ADA, AID, AII 
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Táxon Nome popular Tipo de registro Guilda Trófica Abundância Plasticidade Ecológica Interesse Cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Paraná 

Local de 
Registro (ADA, 

AID e AII) 

Familia ECHIMYDAE         

Kannabateomys amblyonyx Rato de espinho L H - 2 B DD AII 

Trinomys iheringi Rato de espinho L  - 2 B DD AII 

Phyllomys nigrispinus Rato de espinho L  - 2 B DD AII 

Familia CRICETIDAE         

Akodon montesis Rato do chão L I - 2 B LC AID, AII 

Akodon serrensis Rato de chão L I - 2 B DD AID, AII 

Necromys lasiurus Pixuna L I - 2 B LC AII 

Delomys sublineatus Rato do mato L Fr - 2 B DD AII 

Delomys dorsalis Rato do mato L Fr - 2 B LC AII 

Nectomys squamipes Rato d’água L O - 2 B LC AII 

Olygoryzomys nigripes Camundongo do mato L Fo - 3 B LC AID, AII 

Oxymycterus nasutus Rato do brejo L I - 3 B DD AID, AII 

Thaptomys nigrita Rato pitoco L I, Fr - 3 B LC AII 

Oecomys catherinae Rato de árvore L Fr - 2 B NE AII 

ORDEM LAGOMORPHA         

Família LEPORIDAE         

Sylvilagus brasiliensis Tapiti L H - 2 M VU AII 

Lepus europaeus Lebre-europeia L,C,E H Ab 3 M Espécie exótica AII 
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Como já citado e apresentado na listagem de fauna, foram encontrados registros de 

75 espécies de mamíferos, agrupadas em 10 ordens e 25 famílias.  Rodentia e Chiroptera 

são as mais abundantes (com aproximadamente 27% e 25%, respectivamente), seguida de 

Carnivora (14%). Este padrão representa a distribuição das espécies, principalmente pelo 

número de espécies dos grupos de roedores e morcegos. Através de técnicas de coleta 

(queda e captura), previstas no Programa de Levantamento, Monitoramento e Resgate de 

Fauna Terrestre e Aquática, deve ocorrer a confirmação ou não dos registros observados 

nestes grupos mais numerosos. A seguir são apresentados os registros obtidos nas fases 

de campo. 

 
Foto 111: Disponibilidade de vários habitats para 
os mamíferos devido a presença de contínuo 
florestal formado por um mosaico de áreas de 
floresta de Araucária e silvicultura de Pinus sp. 

 
Foto 112: Área diretamente afetada composta por 
silvicultura. 

 

 
Foto 113: Registro de mão pelada (Procyon 
cancrivorus) em armadilha fotográfica. 

 
Foto 114: Registro de cachorro do mato 
(Cerdocyon thous) em armadilha fotográfica. 
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Foto 115: Pegada de gambá (Didelphis sp.) na 
estada de acesso a área onde será a fabrica. 

 

 

 
Foto 116: Pegada de felino próximo ao rio 
Conceição, possivelmente gato do mato pequeno 
(Leopardus tigrinus). 

 

 

Foto 117: Pegada de veado (Mazama sp.) na 
estrada de acesso ao local onde será lavrado o 
minério. 

 

Foto 118: Registro do Muriqui do Sul (Brachyteles 
arachnoides) na região de estudo. 

 

A comunidade de mamíferos existente no momento deste estudo na área de influência 

do empreendimento é influenciada pela presença de um considerável contínuo florestal e 

pelo relevo acidentado o que dificulta a ação antrópica e possibilita áreas de refúgio para o 

grupo. 

 É importante salientar a presença de predadores de topo de cadeia alimentar como os 

felinos que possuem uma dieta alimentar especializada, essencialmente carnívora. Os de 

grande porte, como as onças, devido às exigências alimentares e territoriais, são 

dependentes de extensas áreas florestadas.  

As formações florestais alteradas em estágio inicial e médio surgiram em decorrência 

de atividades antrópicas. Os mamíferos presentes nestes estágios sucessionais são de 

espécies colonizadoras, típicas de áreas abertas, sendo representados por espécies mais 
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versáteis em relação à ocupação de ambientes, como pequenos roedores não arborícolas, 

morcegos (principalmente insetívoros) e por espécies de médio porte, oportunistas, como 

iraras, cachorros e gatos silvestres, preás, cutias e tatus.  

As Formações Florestais com Influência Fluvial são áreas que, em condições originais, 

abrigam uma fauna de mamíferos com características especiais, como espécies de 

marsupiais arborícolas e semiaquáticos. Com relação direta com os corpos hídricos temos o 

ratão do banhado, ratos d’água, a lontra e a capivara. Outras espécies de mamíferos 

utilizam as formações florestais associadas a ambiente para deslocamento, como acontece 

com os felinos, o mão-pelada, o cachorro-do-mato, a paca e o furão. No caso da presença 

da Anta podemos considerar o registro devido ao grau de conservação deste tipo de 

ambiente. 

Embora o número de espécies de mamíferos ocorrentes na área de estudo seja 

considerável, cabe ressaltar que este número pode aumentar com o desenvolvimento de 

estudos mais duradouros (Programa de Levantamento, Monitoramento e Resgate de 

Fauna), envolvendo métodos de captura de pequenos mamíferos, como roedores, 

marsupiais e morcegos, que não puderam ser amplamente amostrados. 

 

Figura 109: Espécies por ordem. 

 

Com relação às espécies encontradas a maioria possui uma plasticidade moderada 

com relação à qualidade do seu ambiente de vida. Isto indica que qualquer interferência 

sobre os ambientes, principalmente os florestais próximos a cursos d’água, irão influenciar 

diretamente na presença dos mamíferos na área do empreendimento. O que possivelmente 

ocorra é que as espécies mais exigentes se afugentem deixando o local e permaneçam 
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aquelas com certo grau de sinantropia, como é o caso do Gambá-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris). 

A área de influência do empreendimento ainda dá suporte a espécies mais 

especialistas, sensíveis a alteração ambiental e que necessitem de grandes áreas 

preservadas para ocorrência. O registro de espécies mais exigentes como o muriqui do sul 

(Brachyteles arachnoides), a anta (Tapirus terrestris) e a paca (Cuniculus paca), se deve ao 

contínuo florestal remanescente existente no Vale do Ribeira e a dificuldade de acesso a 

estes locais.   

De acordo com estudos conhecidos sobre a biologia das espécies com registro 

próximo a área do empreendimento 24 espécies de mamíferos apresentam regime alimentar 

herbívoro e/ou frugívoro e 22 apresentam regime alimentar insetívoro. Com relação aos 

mamíferos carnívoros, podemos considerar o registro destas espécies como importantes 

bioindicadores de qualidade ambiental, pois dependem dos recursos alimentares em níveis 

tróficos inferiores.  

 

Figura 110: Guildas tróficas. 

 

 Regiões que apresentam mosaicos com áreas de vegetação intercaladas com 

regiões destinadas à silvicultura podem dar suporte a diferentes espécies nativas de 

mamíferos. No caso de carnívoros de grande porte eles acabam transitando por áreas de 

florestas homogêneas como já foi verificado em áreas de Pinus sp. dentro do município de 

Telêmaco Borba. Espécies que necessitam de áreas de vida relativamente menores podem 

persistir em trechos não contínuos de fragmentos florestais, mas podem formar populações 

mais isoladas. E algumas destas espécies utilizam a silvicultura como fonte de alimento, 

como por exemplo, o Macaco-prego (Cebus nigritus).  

GUILDA 
(O) ONÍVOROS

(Cg) CARNÍVOROS GENERALISTAS

(Ce) CARNÍVOROS ESPECIALISTAS

(H) HERBÍVOROS

(He) HEMATÓFAGOS

(D) DETRITÍVOROS

(Fr) FRUGÍVOROS

(Fo) FOLHÍVOROS

(I) INSETÍVOROS
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Os mamíferos semiaquáticos são aqueles que dependem do rio para a sobrevivência 

e ribeirinhos aqueles que utilizam as margens do rio frequentemente. Das espécies de 

mamíferos com registro próximo a área de estudo a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) é 

um dos exemplos de espécies semiaquáticas. Dentre as espécies consideradas ribeirinhas 

(necessitam do rio para se alimentar), podemos citar: a cuíca (Philander opossum), o 

cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o quati (Nasua 

nasua) e a paca (Cuniculus paca) e uma espécie utiliza o rio para se banhar a anta (Tapirus 

terrestris).  

Algumas espécies se deslocam frequentemente por florestas de galeria que 

conectam fragmentos, hábito desenvolvido por mamíferos terrestres que necessitam de 

áreas de vida maiores, como os Carnivora (Puma concolor, Leopardus pardalis, Leopardus 

tigrinus, Puma yagouaroundi e Eira Barbara), os artiodáctilos (Mazama americana, M. 

gouazoubira e Pecari tajacu) e os primatas (Cebus apella, Alouatta guariba clamitans).  

8.2.2.4.1.4. Espécies exóticas 

 A antropização dos ambientes naturais favorece a entrada de espécies de mamíferos 

exóticos, algumas destas espécies se adaptam ao novo ambiente, são melhores 

competidoras que as espécies nativas e causam alteração da estruturação da comunidade, 

podendo fazer uso dos fragmentos florestais combinados ou não as áreas agropecuárias e 

de ocupação humana, a espécie lebre europeia (Lepus europaeus) é um exemplo de 

espécies de mamíferos exóticos presente na região de estudo. 

8.2.2.4.1.5. Espécies ameaçadas 

As espécies representam cerca de 40% do total registrado para o Estado, tendo-se 

como base o trabalho do SISFAUNA, 2010. Das 75 espécies de possível ocorrência, 13 são 

consideradas ameaçadas de extinção em algum nível no estado do Paraná, o muriqui do sul 

(Brachyteles arachnoides) e o queixada (Tayassu pecari) considerados criticamente em 

perigo de extinção, a paca (Cuniculus paca) e a anta (Tapirus terrestris) ameaçados de 

extinção e nove espécies são consideradas vulneráveis (SISFAUNA, 2010).  

Entre as espécies terrestres que necessitam de remanescentes maiores e mais bem 

conservados para completar seu ciclo de vida temos o queixada (Tayassu pecari), e a paca 

(Cuniculus paca), que utilizam o vale do rio Ribeira para seu deslocamento. Ambas espécies 

sofrem alto grau de pressão cinegética (caça). 

Na região de estudo, a aproximadamente 20 km da área do empreendimento ocorre 

uma população do muriqui do sul. O monocarvoeiro ou muriqui é o maior primata das 

Américas e no Paraná é uma espécie considerada “criticamente em perigo”. Em 2002 foi 

obtido o primeiro registro da espécie no Estado, no município de Castro, numa região de 
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contato entre Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa com ambientes 

fragmentados (KOEHLER et al. 2002), em uma propriedade denominada Lagoa Alegre. O 

censo realizado em 2005 apontou a ocorrência de 23 indivíduos no grupo (KOEHLER et al. 

2005). Durante a pesquisa de campo foi possível verificar a presença desta população 

sendo provável o aumento da população desde os primeiros estudos bem como a presença 

de outros grupos da espécie na região.  

Observamos que a maioria das espécies possui um risco menor de extinção, 

principalmente pela sua capacidade de adaptação as alterações ocasionadas por ações 

antrópicas ainda existentes.  

8.2.2.4.1.6. Considerações finais 

De um modo geral, a comunidade de mamíferos é composta predominantemente por 

espécies de plasticidade ecológica, que conseguem se adaptar com facilidade a certos 

distúrbios do ambiente. Muitas destas espécies apresentam características como tempo de 

desenvolvimento curto, com esforço reprodutivo e mortalidade elevados. São generalistas 

em relação ao habitat e alimentação e, por possuírem grande plasticidade comportamental, 

são capazes de ocupar diversos tipos de ambiente, mesmo com significativo grau de 

alteração, beneficiando-se muitas vezes das atividades antrópicas. 

A restrição de áreas de vegetação a serem suprimidas a proteção das florestas 

ciliares (rio Conceição) e as atividades previstas no programa de gestão ambiental da obra 

durante, devem minimizar estes impactos sobre o grupo.  

A presença de espécies de mamíferos criticamente ameaçadas na área de influência 

do empreendimento deve ser abordada como especial atenção durante a execução dos 

Programas de Fauna, na tentativa de obter maiores informações sobre a distribuição do 

grupo na região e aspectos da sua biologia. 

8.2.3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Foram realizadas pesquisas em referências bibliográficas e contato com o órgão 

ambiental responsável no estado do Paraná (IAP – Instituto Ambiental do Paraná) e não foi 

constatada existência de Unidades de Conservação nos municípios em que se insere o 

empreendimento em uma raio de 10 km. 

 A Unidade de Conservação mais próxima é a APA Estadual da Escarpa Devoniana 

que está a uma distância de 12 km do empreendimento e em seguida, o Parque Nacional 

dos Campos Gerais distante 13 km do local de implantação do empreendimento Complexo 

Mineroindustrial da empresa Mineração Delta do Paraná S.A.  
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Figura 111: Localização das Unidades de Conservação em relação ao empreendimento.  
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8.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

8.3.1. INTRODUÇÃO 

O mineral calcário representa 50% do valor da produção mineral do Estado do 

Paraná e se destaca pela importância econômica e diversidade de aplicações na indústria e 

atividades agropecuárias. (GUIMARÃES, 2011). 

O Paraná é um importante produtor de calcário beneficiado e cimento, respondendo 

hoje por aproximadamente 10% da produção nacional em ambas as categorias e ocupando 

a terceira posição no ranking nacional. 

Atualmente existem duas unidades industriais de produção de cimento em operação 

no estado: Votorantim, localizada no município de Rio Branco do Sul, que responde por 76% 

da produção estadual, e Cimento Itambé, localizada em Balsa Nova e com mineração em 

Campo Largo, que responde pelo restante da produção (COMEC, 2012). Encontra-se em 

fase de instalação uma unidade industrial da Margem Companhia de Mineração em 

Adrianópolis, com início estimado de operação no ano de 2014. 

As principais jazidas de calcário do estado localizam-se na porção leste, mais 

precisamente na região metropolitana de Curitiba, com destaque para a região do Vale do 

Ribeira. As reservas projetadas do minério no estado do Paraná são da ordem de 4,4 

bilhões de toneladas, com uma produção média de 6 milhões de toneladas/ano (COMEC, 

2002). 

8.3.2. OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo apresentar um diagnóstico socioambiental das áreas de 

influência de instalação do Complexo Mineroindustrial de Mineração Delta do Paraná, assim 

com identificar os possíveis impactos decorrentes da implantação do empreendimento, 

prever e propor medidas mitigadoras ou compensatórias para os mesmos. 

8.3.3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Os processos industriais e de mineração possuem características muito próprias, 

associadas ao uso e o processo de ocupação do espaço. Desta forma, optou-se pela 

identificação e definição de áreas de influência específicas para as análises ambientais 

pertinentes ao meio socioeconômico, as quais possuem características complementares, 

porém diferenciadas, considerando os aspectos de implantação e operação do projeto. 

A definição de áreas de influência da instalação do empreendimento auxilia na 

análise dos aspectos ambientais pertinentes ao meio socioeconômico. A implantação de 

empreendimentos do setor industrial possui características peculiares na relação de uso e 
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ocupação do solo sendo diretamente relacionadas, porém diferenciadas, considerando as 

fases de implantação e operação do projeto (MORAES, 2012). 

Para o meio socioeconômico, as áreas de influência são: 

ADA – Área Diretamente Afetada 

Constitui-se da área de impacto direto da implantação das instalações da unidade 

industrial, áreas de mineração e demais estruturas relacionadas. Estão localizados no 

município de Ponta Grossa a unidade industrial (fábrica de cimento), unidade de britagem, 

cava (frente de lavra) sul e depósito de rejeitos (bota-fora) sul, além de acessos e demais 

estruturas relacionadas. No município de Campo Largo estão localizados a cava (frente de 

lavra) norte e o depósito de rejeitos norte, além de acessos e demais estruturas 

relacionadas. 

AID – Área de Influência Direta 

Constitui-se das propriedades em que se instalará o empreendimento, propriedades 

lindeiras, assim como as comunidades rurais do entorno, especialmente àquelas localizadas 

às margens da estrada estadual PR-513, principal acesso ao local do empreendimento. 

AII – Área de Influência Indireta 

Compreende dois municípios do estado do Paraná, Ponta Grossa e Campo Largo.  

8.3.4. METODOLOGIA 

A pesquisa dividiu-se em três fases distintas, mas complementares: 

1) Levantamento bibliográfico e de dados sobre o município de Campo Largo e 

Ponta Grossa -  As principais fontes de dados constituíram-se de trabalhas 

acadêmicos, estudos e dados fornecidos por órgãos municipais, estaduais e 

federais.   

2) Trabalho de campo.  Foram realizadas repetidas visitas ao município de Ponta 

Grossa e Campo Largo e áreas relacionadas ao empreendimento nos meses de 

agosto e setembro de 2014 com o objetivo de identificar as comunidades 

impactadas direta e indiretamente pelo empreendimento, os tipos de impacto e 

medidas mitigadoras ou compensatórias cabíveis 

3) Análise dos dados e informações obtidos em campo, composição do relatório e 

programas ambientais. 
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8.3.5. DIAGNÓSTICO 

O empreendimento, objeto deste estudo, refere-se à implantação de frentes de lavra 

para exploração de calcário calcítico e unidade fabril para produção de cimento nos 

municípios paranaenses de Ponta Grossa e Campo Largo. O diagnóstico socioeconômico 

aqui apresentado é resultante dos trabalhos de revisão bibliográfica e pesquisa de campo. 

Nesse contexto, o principal objetivo foi o conhecimento das questões 

socioeconômicas pertinentes, em suas diferentes áreas de abrangência. O conhecimento 

dos aspectos socioeconômicos das diversas áreas de influência agrega informações sobre a 

dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, infraestrutura e economia, entre outras 

temáticas abordadas. 

8.3.5.1. ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO E LOCALIZAÇÃO 

Os primeiros ocupantes da área onde atualmente se encontra a Região 

Metropolitana de Curitiba foram os índios Guaranis. No idioma guarani, kur yt yba significa 

“grande quantidade de pinheiros” ou “pinheiral”. No século XVI, a região foi explorada pelos 

portugueses, através de caminhos que partiam de São Vicente e percorriam a planície do 

vale do rio Ribeira. Mais tarde, no século XVII, mineradores portugueses partindo de 

Paranaguá cruzaram a Serra do Mar e estabeleceram arraiais de mineração no planalto 

curitibano. Entre as primeiras localidades ocupadas de forma permanente estavam o Arraial 

Queimado (na área onde atualmente se encontram Bocaiúva do Sul, Campina Grande e 

Quatro Barras) e o Arraial Grande (onde atualmente se encontra São José dos Pinhais).   

No século XVIII, a ocupação foi impulsionada pelo tropeirismo, com a expansão da 

Vila de Curitiba. As tropas de gado do Rio Grande do Sul seguindo em direção às feiras de 

Sorocaba passavam pela região, trazendo desenvolvimento para os povoados na região da 

Lapa, Campo Largo e Araucária, onde foram criadas estâncias para o pouso dos tropeiros, 

descanso e engorda do gado antes do último trecho até Sorocaba. 

No século XIX, o principal produto da economia local passa a ser a erva-mate, cuja 

exportação escoava via Paranaguá, pela Estrada da Graciosa. Com a inauguração da 

ferrovia Paranaguá-Curitiba, em 1885, o panorama da região se modificasse, concentrando 

as indústrias do mate – antes dispersas pela região – nas margens da ferrovia. 

No final do século XIX a população da região recebe considerável incremento em 

decorrência das migrações de europeus, principalmente alemães, poloneses, ucranianos, 

italianos, suíços, franceses e russos. O crescimento da região manteve-se razoavelmente 

ordenado até a década de 1970 do século XX, quando o êxodo rural provocado pelos 

processos de mecanização das lavouras e a oferta de melhores condições nos grandes 

centros urbanos faz a população da RMC aumentar dramaticamente.  



                                                        

459 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.5.1.1. Ponta Grossa 

A cidade de Ponta Grossa teve sua origem e seu povoamento ligado ao Caminho 

das Tropas. Porém, a primeira notícia de ocupação da região, foi em 1704, quando Pedro 

Taques de Almeida requereu uma sesmaria no território paranaense. Foi seu filho José Góis 

de Morais e seus cunhados que vieram tomar posse das terras, trouxeram empregados e 

animais e fundaram currais para criar gado. Suas terras eram formadas pelas sesmarias do 

Rio Verde, Itaiacoca, Pitangui, Carambeí e São João, de onde surgiram as primeiras 

fazendas. Parte dessas terras José Góis de Morais doou aos padres jesuítas que 

construíram no local (Pitangui), a Capela de Santa Bárbara. Várias fazendas surgiram às 

margens do Caminho das Tropas. Os tropeiros durante suas viagens paravam para 

descansar e se alimentar em lugares que passaram a ser chamados de ranchos ou 

“pousos”. Desses pousos surgiram povoados, como Castro e Ponta Grossa. As fazendas 

contribuíram para o aumento da população, que levou ao surgimento do Bairro de Ponta 

Grossa, que pertencia a Castro. Com o crescimento do Bairro, os moradores começaram a 

lutar para a criação de uma freguesia, pois uma Freguesia tinha mais autonomia. 

Construíram então um altar na Casa de Telhas, aonde o vigário de Castro vinha de vez em 

quando rezar missas e também realizar casamentos e batizados. 

Ponta Grossa foi elevada à Freguesia em 15 de setembro de 1823 e foi escolhido um 

local no alto de uma colina, perto do Caminho das Tropas para a construção de uma nova 

capela em homenagem à Senhora de Sant’Ana. Este local foi escolhido para ser a sede da 

Freguesia e em seu entorno passaram a ser construídas casas de moradia e de comércio. 

Esta colina é onde hoje se encontra a Catedral de Sant’Ana. 

Em 1855, Ponta Grossa foi elevada à Vila e em 1862 à cidade. Foi com a chegada 

dos trilhos da Estrada de Ferro, que Ponta Grossa se tornou um grande centro comercial, 

cultural e social. A ferrovia transformou a cidade em um grande entroncamento, destacando-

se na Região dos Campos Gerais e no Paraná. Passaram a se estabelecer na cidade 

ucranianos, alemães, poloneses,  italianos, russos, sírios e libaneses entre outros, que 

contribuíram para o crescimento da cidade, bem como no desenvolvimento social, político, 

econômico e cultural de Ponta Grossa.  

O nome Ponta Grossa é de origem geográfica, constituindo-se em referência a uma 

colina de grande diâmetro coberta por um capão de mato. Essa colina podia ser vista de 

longa distância por todos aqueles que viajavam pela região. Existem relatos de que os 

tropeiros quando estavam chegando aos arredores, referiam-se ao lugar, afirmando: 

“Estamos próximos ao Capão da Ponta Grossa”. 

A consolidação do entroncamento rodo ferroviário de Ponta Grossa impulsionou o 

desenvolvimento do seu distrito industrial, com especialmente pela atração de indústrias de 
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beneficiamento de soja e cereais, produtos alimentícios, metalúrgicas e madeireiras, dentre 

outras.  

Também destacam-se outras atividades, como reflorestamento, pecuária e 

mineração (talco), além da agricultura, com cultivo de soja, milho, trigo, feijão, arroz, batata 

e hortaliças (IPARDES, 2004). 

O comércio de Ponta Grossa começou a se desenvolver de maneira efetiva no início 

da década de 90, quando da instalação de grandes empresas nacionais do setor logístico e 

com a construção de shoppings centers.  

Entretanto, é o setor industrial que apresenta maior destaque, sendo seu parque 

industrial o terceiro do estado. Seu principal produto é a soja, que movimenta a agroindústria 

do município, conferindo-lhe o título de “Capital Mundial da Soja”.  

Abriga o maior complexo armazenador de grãos do Brasil, assumindo a função de 

porto seco, pois recebe quase a totalidade da produção do Paraná, além de parte do 

Paraguai e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ponta Grossa também se 

firma como a principal cidade exportadora do Paraná, principalmente para o Japão e para a 

Europa. 

8.3.5.1.2. Campo Largo 

A denominação Campo Largo vem dos tempos do desbravamento dos Campos de 

Curitiba. O coronel Antonio Luíz, português de nascimento e conhecido pelo apelido de 

"Tigre", foi o grande pioneiro do atual município. Possuía uma sesmaria exatamente onde 

hoje se localiza a sede municipal. Tigre morava na Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

do Tamanduá, e ali mandou construir uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da 

Conceição, templo pioneiro na vastidão dos Campos Gerais. 

Prosperou a partir do final do século XVIII a Freguesia Colada de Tamanduá, que 

situava-se nas proximidades da Freguesia Nova (município de Palmeira). Quando faleceu o 

benemérito regional, coronel Antonio Luíz "Tigre", por não possuir herdeiros, teve seus bens 

doados ao Convento do Carmo de São Paulo, que fundou na Freguesia de Tamanduá uma 

casa conventual, denominada Convento de Tamanduá que se manteve por mais de 60 

anos. Com o passar do tempo os padres carmelitas, que moram no lugar, foram morrendo, 

de sorte que o Convento de Tamanduá foi sendo abandonado, deixando de celebrar-se ali 

os ofícios religiosos.  

Tinha muito prestígio a Freguesia Colada de Tamanduá, que rivalizava em 

importância, depois de Curitiba, com São José dos Pinhais, Lapa e Castro.  

Em 1819 o capitão João Antônio da Costa, que morava em Curitiba, e era possuidor 

de terras naquela região, doou à Nossa Senhora da Piedade parte de sua propriedade, 
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permitindo que nela se instalasse quem bem entendesse, sem ônus algum, desde que 

viesse lavrar e cuidar da terra doada. Neste período o capitão benfeitor enviou ao lugar uma 

imagem de Nossa Senhora da Piedade, que mandara vir do Estado da Bahia, ainda no ano 

de 1816. Tomava-se necessário a construção de uma capela, cujas obras foram iniciadas 

em 1821, sendo executadas pelo capitão Jerônimo José Vieira e administrada por João 

Antonio da Costa e padre José Joaquim Ribeiro da Costa. Este sacerdote, além de fiscalizar 

a construção era o protetor espiritual da comunidade, a quem confessava e pregava o 

evangelho.  

Em 1828, após o término da construção da capela, o vilarejo foi elevado à categoria 

de Capela Curada, por Provisão do Bispo D. Manuel Gonçalves de Andrade. O padre José 

Joaquim, benfeitor da comunidade, foi o primeiro a rezar missa na Igreja Primaz de Campo 

Largo. Depois de prestar humanitário serviço ao povoado, o padre foi substituído pelo 

sacerdote Justiniano Ferreira Belo.  

Campo Largo da Piedade foi elevado à categoria de Distrito Judiciário, através da Lei 

n° 23, de 12 de março de 1841, pertencendo à Comarca de Curitiba. Em 2 de abril de 1870, 

pela Lei Provincial n° 219, foi criado o município, com território desmembrado do município 

de Curitiba. A instalação oficial ocorreu no dia 23 de fevereiro de 1871. 

8.3.5.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS 

O município de Campo Largo faz parte da Região Metropolitana de Curitiba e 

Microrregião de Curitiba, já Ponta Grossa é o município polo da Microrregião de Ponta 

Grossa (Figura 112). 

Em 1973, a Lei Complementar Federal nº 14 instituiu a Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC), Inicialmente com 14 municípios: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, 

Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, 

Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.  

A RMC compreende atualmente 29 municípios: Ponta Grossa, Agudos do Sul, 

Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 

Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Dr. Ulysses, Itaperuçu, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, 

Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do 

Sul e Tunas do Paraná. Os municípios de Campo do Tenente, Piên e Rio Negro, os quais 

passaram a pertencer à RMC em 2011. 

A Região Metropolitana de Curitiba, também conhecida como Grande Curitiba é o 

principal e mais desenvolvido centro econômico e financeiro do estado do Paraná, sendo 

responsável por cerca de 40% do PIB do estado, e a quarta aglomeração urbana com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
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maior produto metropolitano bruto (PMB) do país. Possui 3.429.888 habitantes, e concentra 

31.18% da população do Estado (IBGE, 2013). 

Como subdivisão amostral temos a microrregião geográfica de Curitiba, composta 

por 19 municípios, sendo eles:  Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do 

Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Itaperuçu, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco 

do Sul, São José dos Pinhais e Tunas do Paraná. Possui 3.258.115 habitantes, e concentra 

29,63% da população do Estado (IBGE, 2010). 

A microrregião de Ponta Grossa é composta dos municípios de Ponta Grossa, 

Carambeí, Castro e Palmeira e Porto Amazonas, possui 455.502 habitantes e concentra 

4,14 % da população do Estado (IBGE, 2010).  

 

 

Figura 112:  Mapa de divisão administrativa – Microrregião de Ponta Grossa e Região Metropolitana 
de Curitiba. 

 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
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Segundo a sinopse do Censo Demográfico 2010 (divulgada pelo IBGE), Ponta 

Grossa conta atualmente com 311.611 habitantes, a quarta maior cidade do estado em 

população, distribuídos por uma área de 2.067 km², gerando uma densidade populacional 

de 150,75 habitantes por km² (IBGE, 2010).   

Tabela 109: População de Ponta Grossa. 

População Número pessoas 

População residente 311.611 

População residente - homens 151.362 

População residente - mulheres 160.249 

Fonte: IBGE, 2010. 

Há de se destacar que o grau de urbanização do município é de elevados 97,79%, o 

que resulta numa concentração na sede e uma baixa densidade demográfica na área rural, 

com grandes vazios populacionais. O valor também se apresenta bastante acima da média 

estadual, que é de 85% (IPARDES, 2013). 

O município de Campo Largo conta atualmente, segundo a sinopse do Censo 

Demográfico 2010 (divulgada pelo IBGE), com 112.377 habitantes, distribuídos por uma 

área de 1.249 km², gerando uma densidade populacional de 89,87 habitantes por km², muito 

abaixo da densidade média da região metropolitana de Curitiba, que é de 205,53 hab/km² 

(IBGE, 2010).   

Tabela 110: População de Campo Largo. 

População Número pessoas 

População residente 112.377 

População residente - homens 55.660 

População residente - mulheres 56.717 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

O grau de urbanização atinge 83,80%, o que resulta novamente numa concentração 

na sede do município e uma baixa densidade demográfica na área rural, com grandes 

vazios populacionais. No caso de Campo Largo, a topografia de boa parte do município é 

determinante para a baixa densidade em determinadas regiões, dado o relevo montanhoso 

e escarpado, graças à Escarpa Devoniana que corta o município. Neste caso o grau de 

urbanização é ligeiramente inferior ao da média estadual, de 85%. 

A taxa de crescimento geométrico da população de Campo Largo e Ponta Grossa é 

de 1,31 e 1,93%, respectivamente, maiores que a média estadual que foi de 0,89% no 

período de 2000/2010 (IPARDES, 2013). Estes valores podem indicar que ambos os 

municípios apresentam a tendência de receber populações provenientes de outros 
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municípios ou estados por apresentarem melhores perspectivas de emprego e renda. 

Destaque para Ponta Grossa, com um valor 2 vezes maior que a média paranaense. 

Ponta Grossa e Campo Largo apresentam um IDH-M praticamente igual, de 0,7661 e 

0,7664, num valor considerado de alto desenvolvimento humano e acima da média 

paranaense, que é de 0,749. Porém em renda per capita Ponta Grossa se destaca com um 

valor de R$ 20.379 contra R$ 15.674 de Campo Largo (IPARDES, 2011), contudo ambos os 

valores estão abaixo da média paranaense, de R$ 22.770.  

8.3.5.3. EDUCAÇÃO 

Em Campo Largo e Ponta Grossa, segundo dados do IBGE referentes ao ano de 

2010, a população total acima de 10 anos de idade e o grau de alfabetização está 

representada na tabela a seguir, comparativamente aos índices médios do Paraná. 

 

Tabela 111: População alfabetizada de 10 ou mais anos de idade e taxa de alfabetização. 

Unidade da Federação 
 e Município 

Alfabetização – Ano 2010 

População alfabetizada de 10 anos 
ou mais de idade (Pessoas) 

População alfabetizada de 10 anos  
ou mais de idade (Percentual) 

Paraná 8.444.382 94,22 

Campo Largo 99.055 88,14 

Ponta Grossa 274.900 88,22 

Fonte: IBGE. 

 
O percentual de pessoas acima de 10 anos de idade alfabetizadas é idêntico em 

ambas as cidades, porém o índice é 7% menor que a média estadual. 

 Para o IDH-M Educação, os valores dos municípios de Campo Largo e Ponta Grossa 

comparativamente à média paranaense, no período 2000 – 2010 são: 

 

Tabela 112: IDH-M Educação para os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Unidade da Federação e Município 
IDH-M Educação – Período 2000-2010 

2000 2010 

Paraná 0,522 0,668 

Campo Largo 0,483 0,664 

Ponta Grossa 0,548 0,703 

Fonte: IBGE. 

 

Ambos os municípios apresentaram uma evolução do índice acima da média 

estadual, de modo que Campo Largo que se encontrava razoavelmente abaixo da média 

estadual em 2000 equiparou-se em 2010. Já Ponta Grossa, que já apresentava um índice 

superior à média, destacou-se ao apresentar um valor consideravelmente maior em 2010. 
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 A seguir são apresentados números de indivíduos matriculados em cada município: 

Tabela 113: Número de matriculados para os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Categoria 
Matrículas 

Campo Largo  Ponta Grossa 

Matrículas na Creche 1.586 4.256 

Matrículas na Pré-escola 2.809 7.356 

Matrículas no Ensino Fundamental 17.784 50.617 

Matrículas no Ensino Médio 5.077 15.587 

Matrículas na Educação Profissional 655 2.349 

Matrículas no Ensino Superior 640 16.484 

Fonte: SEED, MEC/INEP. 

 

O número de docentes presentes em Pré-escola, Ensino Fundamental e Médio são 

apresentados a seguir: 

Tabela 114: Número de docentes para os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Categoria 
Docentes 

Campo Largo  Ponta Grossa 

Docentes em Pré-escola 159 298 

Docentes no Ensino Fundamental 900 2.250 

Docentes no Ensino Médio 376 1.028 

Fonte: IBGE, Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Censo Educacional 

2012. 

 

O município de Ponta Grossa possui o maior quantitativo de Docentes presentes em 

suas Instituições de Ensino em relação a Pré – escola e Ensino Fundamental e Médio. 

Tabela 115: Número de docentes presentes na pré-escola e ensino fundamental e médio para os 
municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Categoria 
Docentes 

Campo Largo  Ponta Grossa 

Pré-escola 54 123 

Instituição de Ensino Fundamental 68 150 

Instituição de Ensino Médio 24 44 

Fonte: IBGE, Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Censo Educacional 

2012. 

 

Quando se observa o quantitativo de escolas presentes no Município de Ponta 

Grossa e Campo Largo, observa-se que as escolas de Ensino Fundamental são expressivas 

em Ponta Grossa contando com 150 unidades.  
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8.3.5.4. SAÚDE 

Os dados e indicadores municipais e estaduais associados à saúde da população 

serão aqui subdivididos nos seguintes itens: estrutura de atendimento à saúde, natalidade, 

morbidade e mortalidade. A maior parte das informações foi coletada através do banco de 

dados do Ministério da Saúde (DATASUS), o qual agrega o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH), Sistema de Informações sobre Atenção Básica (SIAB), Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascimentos (SINASC), 

entre outros. Em 1975 o Ministério da Saúde criou o SIM – Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, com o intuito de regular os dados referentes à mortalidade, de forma a nortear 

as ações na área da saúde.  

Esse sistema permite a produção de estatísticas de mortalidade, bem como a 

demonstração dos principais indicadores de saúde, possibilitando estudos estatísticos 

epidemiológicos e sócio demográficos. O SINASC – Sistema de Nascidos Vivos foi 

implantado oficialmente em 1990, com o objetivo de obter informações sobre nascimentos, a 

partir de um documento básico e padrão em todo o país (Declaração de Nascidos Vivos – 

DN), emitido nos hospitais e em outras instituições de saúde que realizem partos (para os 

partos hospitalares), e nos Cartórios de Registro Civil (para os partos ocorridos em 

domicílio).  

O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB teve início em 1998 e agrega 

informações sobre condições de moradia e de saneamento, além, é claro, da situação de 

saúde da população. O SIAB funciona como um instrumento de monitoramento das ações 

realizadas pelo Programa Saúde da Família – PSF. 

O SUS – Sistema Único de Saúde foi historicamente precedido pelo sanitarismo 

campanhista (início do século XX até 1965), passando pelo modelo médico-assistencial até 

chegar, ao modelo vigente. Os modelos anteriores de atendimento de saúde eram reflexo da 

determinação econômica e da concepção de saúde da sociedade. O sanitarismo 

campanhista, por exemplo, era vigente enquanto o modelo agroexportador demandava uma 

política de erradicação e controle de doenças nas regiões de circulação de mercadorias 

(MENDES, 1996). As mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas a partir dos anos 

80 foram o pano de fundo para o processo de transição das políticas nacionais de saúde, 

com a implantação de um novo modelo descentralizador. Ao SUS compete atender a 

população brasileira, sendo composto pelos serviços prestados pela União, estados, 

municípios, e estabelecimentos privados que possuam ligação com o governo (Mendes, 

1996).  
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Os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo possuem um total de 155 

estabelecimentos saúde e 834 leitos destinados para a internação em relação a 

estabelecimentos privados e públicos, de acordo com a tabela que segue: 

Tabela 116: Número de estabelecimentos de saúde para os municípios de Campo Largo e Ponta 
Grossa. 

Categoria 
Saúde 

Campo Largo  Ponta Grossa 

Estabelecimento de Saúde Total 40 115 

Estabelecimento de Saúde SUS 20 60 

Estabelecimento de Saúde Privado 20 55 

Leitos para internação em Estabelecimento de Saúde Total 50 784 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 

 

É importante destacar que no município de Campo Largo ocorreu a inauguração em 

2014 de uma nova unidade hospitalar conveniada ao SUS com 895 leitos de enfermaria e 

305 leitos de UTI, sendo 200 adulto e 105 neonatal. A unidade atenderá toda a Região 

Metropolitana de Curitiba e também todo o estado do Paraná. 

As informações sobre mortalidade e morbidade hospitalar estão intensamente 

relacionadas com o nível de desenvolvimento socioeconômico de uma região.  

A mortalidade geral está aqui expressa em proporções de mortalidade, de acordo 

com os capítulos da CID 10. Os dados concernentes à morbidade referem-se a 2006 e 

sobre mortalidade a 2005.  

Os municípios de Ponta Grossa e Campo largo possuem um total de 2252 casos de 

óbitos hospitalares, destacando Campo Largo com 1.191 casos, de acordo com o 

IBGE/Cidades e Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde - DATASUS 2012. 

A análise dos aspectos da mortalidade geral permite revelar as diferentes proporções 

de óbitos por causa. Esse fator é extremamente importante, uma vez que os dados de 

mortalidade (e por consequência de natalidade e morbidade) contribuem decisivamente nos 

processos de gestão, avaliação e planejamento do sistema público de saúde, bem como nos 

processos de controle social, através dos Conselhos de Saúde.  

As informações do Anuário Estatístico de Saúde do Brasil (Ministério da Saúde, 

2001) revelam que, em 1999, a cobertura estimada para os registros de óbitos no país 

através do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM era de 82%, considerando as 

diferenças regionais de coleta e interpretação dos dados. Os dados obtidos através do 

Anuário demonstram que ocorre um aumento gradual nessa porcentagem nos últimos anos, 

resultando numa cobertura mais efetiva. Outro problema associado aos registros de óbitos é 
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a grande proporção de mortes atribuídas a causas mal definidas, que indicam deficiência no 

preenchimento dos atestados de óbito e na assistência médica.  

No Brasil, essa foi a causa apontada para 15% da totalidade de óbitos ocorridos em 

1999. Mais uma vez, devem ser consideradas as diferenças regionais dos registros. Ainda 

assim, os dados aqui utilizados, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, são referenciais 

para a atual situação da mortalidade na região estudada e dizem respeito aos registros 

hospitalares, que refletem muito pouco o problema dos subregistros.  

De acordo com o Anuário Estatístico, estão ocorrendo mudanças no perfil da 

mortalidade da população brasileira: redução dos índices de mortalidade infantil, queda dos 

óbitos causados por doenças infecciosas e o aumento das mortes por doenças crônico-

degenerativas. Em todas as regiões brasileiras, as doenças do aparelho circulatório são a 

principal causa de óbitos, seguidas pelas causas externas e neoplasias. Entre 1980 e 1999, 

observou-se aumento na proporção destas causas e diminuição das doenças infecciosas e 

parasitárias (de 9% para 6%) e das afecções originadas no período perinatal (de 7% para 

5%). As neoplasias malignas, genericamente chamadas de câncer, vêm aumentando à 

medida que ocorre o controle progressivo de outras doenças e o consequente 

envelhecimento populacional. Em 1999, a taxa de mortalidade por estas causas foi de 70 

óbitos por 100 mil habitantes, com maior incidência nas Regiões Sul e Sudeste, que 

registraram 89 e 102 óbitos por 100 mil habitantes, respectivamente. Em relação a 1980, 

houve crescimento nas taxas padronizadas de neoplasias de mama, de próstata e de 

pulmão, traqueia e brônquios.  

O envelhecimento da população tem ainda como efeito o aumento da mortalidade 

por diabetes melito, que, em 1999, apresentou uma taxa de 19,3 óbitos por 100 mil 

habitantes, com valores maiores para as mulheres (22,1) do que para os homens (16,4). A 

mortalidade masculina por Aids (9,3 óbitos por 100 mil homens) é quase três vezes maior do 

que a feminina (3,6). A AIDS assumiu importância entre as causas de morte nos anos 90, no 

entanto, após a adoção da terapia de medicamentos antirretrovirais, com distribuição 

gratuita, tem-se observado tendência de redução nesse tipo de mortalidade. Em 1999, 

ocorreram 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, com taxas mais elevadas nas Regiões Sul (8,0) 

e Sudeste (9,7). 

Uma das doenças que vêm sendo estudadas na região do Vale do Ribeira é a 

Leishmaniose Tegumentar Americana, tendo em vista ser considerada essa região uma das 

principais áreas de transmissão da doença no Paraná. A manifestação da doença nessa 

região é considerada endêmica e, segundo GONÇALVES (2010), requer atenção especial 

dos órgãos de saúde pública. 
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8.3.5.5. SANEAMENTO 

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de 

abastecimento de água, coleta e destinação final de esgoto sanitário e de resíduos sólidos. 

Estes indicadores são de fundamental importância para a determinação da qualidade de 

vida da população, uma vez que a ausência de rede e tratamento de água e esgoto e a 

disposição inadequada de lixo trazem riscos para a saúde da população, além de 

contribuírem para a degradação ambiental.  

Os problemas de saúde pública são uma das consequências negativas advindas da 

falta deste tipo de infraestrutura, e resulta diretamente no aumento de doenças e, 

paralelamente, no aumento nos gastos dos serviços de atendimento à saúde.  

A PNAD de 2006 (IBGE, 2006) apontou que no Brasil a média de domicílios 

atendidos por rede de esgoto era de 66,2%. A média nacional de domicílios atendidos pela 

rede pública de abastecimento de água foi de 92,5% no mesmo ano, o que representa uma 

grande evolução da infraestrutura nos últimos 7 anos: em 1999 aproximadamente ¼ da 

população brasileira não possuía acesso à água tratada. 

No que diz respeito ao abastecimento de água, foram estabelecidos o IBGE 

estabelece os seguintes conceitos:  

 Rede geral - quando o domicílio for servido de água proveniente de rede pública 

de distribuição (havendo ou não canalização interna).  

 Poço ou nascente – quando o domicílio utilizar água para consumo humano 

proveniente de poço ou nascente. 

 Outra forma - quando o domicílio for servido de água de poços ou nascentes, ou 

ainda através de reservatórios pluviais, carro-pipa, bicas, etc. (havendo ou não 

canalização interna).  

O quantitativo de residências, comércio, indústrias, usos públicos e poder público 

que utilizam o Abastecimento de Água disponibilizado pela SANEPAR - Companhia de 

Saneamento do Paraná totalizam 151.216 unidades atendidas para o ano de 2012, sendo 

116.520 unidades para o município de Ponta Grossa. Os municípios analisados possuem 

um total de 128.368 de ligações de abastecimento de água de acordo com o Caderno 

Estatístico de Ponta Grossa e Campo Largo (IPARDES, 2013). 
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Tabela 117: Proporção de domicílios que utilizam o Abastecimento de Água. 

Categoria 
Unidades Atendidas Ligações 

Campo Largo Ponta Grossa Campo Largo Ponta Grossa 

Residenciais 32.550 107.129 29.622 89.400 

Comerciais 1.662 7.672 1.491 5.675 

Industriais 115 376 115 372 

Utilidade pública 216 777 212 762 

Poder público 153 566 153 566 

TOTAL 34.696 116.520 31.593 96.775 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 

 

As categorias utilizadas pelo IBGE com relação à forma de coleta de esgoto sanitário 

têm passado por alterações nos últimos censos realizados. Nos resultados preliminares do 

Censo Demográfico 2010, os dados estão apresentados segundo são as seguintes 

classificações:  

 Rede geral – quando a instalação sanitária está ligada a uma rede de coleta, 

inclusive pluvial. 

 Fossa séptica – quando a instalação sanitária for ligada a uma fossa fechada, 

podendo esta última estar conectada à rede de águas pluviais;  

 Outras formas. Nessa categoria estão incluídas: 

Fossa rudimentar - quando a instalação sanitária estiver ligada a uma fossa 

rústica, aberta (poço, buraco, etc.).  

Vala - quando a instalação sanitária estiver ligada a um escoadouro de águas 

pluviais a céu aberto.  

Rio, lago ou mar - quando a instalação sanitária está ligada a um corpo 

hídrico receptor.  

Outros escoadouros - quando a instalação sanitária utilizar como escoadouro 

córregos, rios, mar ou quaisquer outras formas não citadas anteriormente.  

 Não tem instalação sanitária - quando o domicílio não possuir qualquer tipo de 

instalação sanitária. 

O quantitativo de residências, comércio, indústrias, usos públicos e poder público 

que possuem atendimento de esgoto disponibilizado pela SANEPAR - Companhia de 

Saneamento do Paraná totalizam 113.158 unidades para o ano de 2012, sendo 98.530 

unidades para o município de Ponta Grossa. Os municípios analisados possuem um total de 

93.761 de ligações de esgoto de acordo com o Caderno Estatístico de Ponta Grossa e 

Campo Largo (IPARDES,2013). 
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Tabela 118: Proporção de domicílios que possuem atendimento de esgoto. 

Categoria 
Unidades Atendidas Ligações 

Campo Largo Ponta Grossa Campo Largo Ponta Grossa 

Residenciais 13.283 90.565 11.627 74.856 

Comerciais 1.131 6.715 980 4.842 

Industriais 36 186 36 186 

Utilidade pública 94 608 94 600 

Poder público 84 456 84 456 

TOTAL 14.628 98.530 12.821 80.940 

Fonte: Caderno Estatístico de Ponta Grossa e Campo Largo (IPARDES,2013). 

8.3.5.6. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

A região possui pontos turísticos com grande aporte de pessoas nos finais de 

semana, como o Capão da Onça, o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha, além de 

diversas chácaras de lazer de acesso público ou restrito ao longo da Rodovia PR-513. O 

conflito de fluxos gerados na rodovia com o proveniente do empreendimento também 

constitui motivo de preocupação, demandando ações de modo a mitigar os riscos de 

acidentes com veículos, pedestres e ciclistas. 

 
Foto 119: Placa de indicação do ponto turístico Buraco do Padre na rodovia PR-513. 

 

 
Foto 120: Ponto turístico Buraco do Padre na rodovia PR-513. 
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A sede do município de Ponta Grossa está a cerca de 40 km da área do 

empreendimento através da PR-513, sendo 16 km por via asfaltada e os demais por via de 

pavimento solto em cascalho. 

Ponta Grossa está quase que integralmente localizada na região conhecida como 

Campos Gerais, que possui relevo plano e suave ondulado, bastante apropriado para a 

prática de atividades agrícolas com alto grau de mecanização, com elevada fertilidade da 

terra que resulta em alta produtividade das culturas ali desempenhadas. A facilidade de 

escoamento da produção, pela BR-376, até o Porto de Paranaguá, torna o custo da terra na 

região bastante elevado, um dos mais altos do estado. Também vem se intensificando na 

sede do município a instalação de indústrias de diferentes perfis, consolidando um parque 

industrial significativo para a economia local e regional.  

A outra porção do município localiza-se na região conhecida como Vale do Ribeira, 

que contrasta com o restante por possuir características totalmente diferentes, tanto físicos 

como humanos. O relevo é forte ondulado e montanhoso, com a presença da Escarpa 

Devoniana, transição abrupta entre o primeiro e o segundo planalto paranaense, que 

dificulta a mecanização das atividades agrícolas, gera alta perda de solo por erosão e 

apresenta afloramentos rochosos que inviabilizam a agricultara. Dadas essas 

características, as atividades mais frequentes nesta porção são de silvicultura de Pinus e 

Eucalipto, além de mineração. 

A sede do município de Campo Largo está a aproximadamente 50 km da área do 

empreendimento através da PR-090 e posteriormente PR-510, sendo 10 km por via 

asfaltada e o restante por via de pavimento solto em cascalho. 

8.3.5.6.1. Comunidades Tradicionais 

No entorno da área do empreendimento, na AII, no município de Campo Largo estão 

registrados dois quilombolas, um certificado e um não-certificado, e um faxinal (Figura 113).  

 

Foto 121: Placa de indicação de chácara de lazer com acesso pela rodovia PR-513. 



                                                        

473 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

 

Figura 113: Mapa de Comunidades Tradicionais na área do empreendimento. 

 

8.3.5.6.1.1. Faxinais 

Faxinais são comunidades rurais que se estabeleceram no centro-sul do Paraná e 

que se constituíram historicamente como mecanismo de autodefesa do campesinato local 

buscando assegurar sua reprodução social em conjunturas de crise econômica como a do 

tropeirismo e durante o ciclo da erva-mate, ou seja, entre meados do século XIX e a década 

de 30 do século XX. (ROCHA e MARTINS, 2007). 

As comunidades faxinais possuem como característica o uso comum de áreas de 

criação de animais (suínos, gado de corte e leiteiro, aves), recursos florestais (erva-mate e 

outros produtos de extrativismo) e hídricos, porém com uso privado de áreas de plantio, em 

geral de policultura para subsistência ocorrendo a venda do excedente para geração de 

renda. É comum o arrendamento dessas áreas privadas de cultivo para outros faxinalenses, 

mediante pagamento em dinheiro ou troca por itens agropecuários. As propriedades 

normalmente se dispõem em pequenas porções de terra onde se localizam as residências e 

áreas conhecidas como quintais, onde são produzidas hortaliças e pequenas culturas para 

subsistência. Neste espaço ao redor das residências também se encontra a área comum de 

criação de animais. Após a área de uso comum encontram-se as áreas privadas, áreas de 
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lavoura compostas de pequenos lotes de terra onde se desenvolvem culturas como feijão, 

arroz, milho e fumo. 

Segundo o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, dos 152 faxinais que existiam no 

Estado na década de 90, existem hoje apenas 44 comunidades no centrosul paranaense 

que mantêm o sistema de criadouro comunitário e o uso coletivo de terras, somando uma 

área total de aproximadamente 26.189 hectares e cerca de 3.409 famílias, com uma área 

média por criador comunitário/família de 1,8 hectare. (ROCHA e MARTINS, 2007). 

Os faxinais normalmente se localizam em áreas de relevo pouco favorável à 

implantação de grandes áreas de monocultura, devido à impossibilidade de mecanização. 

Quando possível a mecanização as áreas dos faxinais são invariavelmente sendo 

substituídas por grandes propriedades voltadas ao agronegócio, seja de culturas como milho 

e soja, seja pelos reflorestamentos de pinus e eucalipto. A valorização da terra dos faxinais 

também leva à venda das propriedades e abandono das atividades agrícolas por parte dos 

faxinalenses, que partem para os grandes centros em busca de oportunidades de emprego 

e renda. O abandono das práticas faxinalenses nestas áreas implica no surgimento de 

conflitos na exploração da terra, devido ao desmatamento e contaminação de cursos d´agua 

com insumos agrícolas como fertilizantes e agrotóxicos.  

 

 
Foto 122: Residência na comunidade do Faxinal Sete Saltos. 

 

Foi realizada visita ao faxinal de Sete Saltos, com entrevista com a Sra. Cassilda 

Inglês das Chagas Maia. Segundo ela, a comunidade é composta de 64 famílias e 

aproximadamente 200 pessoas. A comunidade não possui equipamentos públicos de 

qualquer tipo, e diante da necessidade os deslocamentos são feitos para Campo Largo 

através de veículo próprio ou carona e Ponta Grossa, através do serviço de transporte 

coletivo que serve a comunidade. Porém, o alto custo da passagem (R$ 7,00), inviabiliza 



                                                        

475 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

muitas vezes a utilização do serviço. Em relação a serviços de saúde são utilizados os 

postos de Bateias em Campo Largo, preferencialmente, e o do CRUTAC em Ponta Grossa, 

em outros casos. 

 
Foto 123: Entrevista com a Sra. Cassilda na comunidade do Faxinal Sete Saltos. 

 

 
Foto 124: Residência da Sra. Cassilda na comunidade do Faxinal Sete Saltos. 

 

 
Foto 125: Criação de porcos de maneira livre, prática típica dos faxinais. 
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8.3.5.6.1.2. Comunidades Negras Tradicionais e Remanescentes Quilombolas 

 As comunidades quilombolas existentes na região do empreendimento são a de Sete 

Saltos (não certificada) e Palmital dos Pretos (certificada). 

 A Comunidade Remanescente Quilombola Palmital dos Pretos está situada a 83 

quilômetros da sede do município de Campo Largo, na fronteira deste com o município de 

Ponta Grossa, a 11 km da área do empreendimento em linha reta e 14 km pelas estradas 

existentes.  

 Segundo o Grupo de Trabalho Clóvis Moura (2010): 

Hortêncio Ferreira Pinto, um dos mais idosos moradores, relata que a comunidade é 
formada por famílias negras que vieram de várias regiões do Estado na busca de 
liberdade e de terras para se estabelecerem. Brasílio e Librano José de Deus são 
originários da Comunidade Remanescente de Quilombo do Sutil, em Ponta Grossa; 
a família Ferreira Pinto, veio da Fazenda Santa Cruz, hoje Comunidade 
Remanescente Santa Cruz e que integraria o Sutil, também em Ponta Grossa; 
outras famílias migraram das comunidades de Pugas e Bolo Grande, no Município 
de Palmeiras. Benedita Gonçalves, outra das pessoas mais antigas da comunidade, 
diz que sua tataravô, negra, foi “apanhada no mato” – quem sabe se escravizada 
fugitiva, índia ou mestiça - e que a família está há mais ou menos 200 anos sobre a 
terra.  Relata ainda que hoje os membros da comunidade são todos aparentados, 
de uma mesma família. Informa ainda que os proprietários ao redor, foram 
chegando depois, ocupando e formando as suas fazendas. 

O nome da comunidade traz referência a grande quantidade de palmito existente 
nas terras dos negros. Elenita Aparecida Machado e Lima relata que a comunidade 
é festeira e gosta de dançar: a rancheira, a valsa e o “dois em um”, uma dança com 
dois passos para trás e um para frente. Nas danças as mulheres usam saias 
rodadas com anáguas armadas. 

São Sebastião, Santo Antonio, São Braz, São João, São Pedro, São Gonçalo e 
Bom Jesus são os santos festejados. As festas de junho, em louvor aos santos do 
mês, são animadas com fogueiras e bingos.  

 

 

 
Foto 126: Igreja no Quilombola de Palmital dos Pretos, com bandeira em louvor a São Sebastião. 
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Foto 127: Cozinha comunitária no Quilombola Palmital dos Pretos, que serve também ao Quilombola 
de Sete Saltos. 

 

Foto 128: Placas de inauguração da cozinha comunitária no Quilombola Palmital dos Pretos. 

 

A Comunidade Negra Tradicional de Sete Saltos está localizada nas proximidades da 

comunidade de Palmital dos Pretos e é formada principalmente por familiares dos habitantes 

desta comunidade. Da mesma forma, chegaram da Comunidade do Sutil, no município de 

Ponta Grossa, de Santa Cruz, também em Ponta Grossa e de outras famílias que migraram 

das comunidades de Pugas e Bolo Grande, no Município de Palmeira, todas em busca de 

liberdade. 

A comunidade Sete Saltos está separada da comunidade de Palmital dos Pretos por 

diferentes visões e a mais interessante é sobre o modo, a técnica, de criação dos porcos. 

Enquanto uma tem a criação solta, a outra cria os suínos no cercado, tornando este fato 

motivo de intermináveis debates sobre a melhor e mais higiênica delas. 

A festa de Bom Jesus que acontece em seis de agosto de cada ano é uma das 

tradições mantidas pela comunidade. A abertura da festa é com rezas e alguns foguetes, 

sendo que após as rezas é feito levantamento do mastro e bandeira de Bom Jesus, com as 
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suas cores vermelha, verde, azul e branco e imagem do santo na bandeira. Após o 

levantamento do mastro há queima de fogos de artifícios: o “foguetório” e a seguir é servida 

a comida comunitária. Nostálgicos, moradores contam que no passado, depois das rezas 

tinha baile com gaita, viola, pandeiro e batida de colher.  

8.3.5.7. ÁREA DE INFLUÊNICA DIRETA - AID 

8.3.5.7.1. Zoneamento do Município de Ponta Grossa 

O empreendimento está localizada no município de Ponta Grossa em área delimitada 

Zona Agrossilvipastoril 1 (ZUA 1), conforme o mapa de Zoneamento Rural (Figura 114). 

 

Figura 114: Zoneamento Rural do município de Ponta Grossa com a localização do empreeendimento. 

 

A Zona Agrossilvipastoril 1 (ZUA 1) possui os seguintes parâmetros de uso e 

ocupação do solo: 
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Tabela 119: Parâmetros de uso e ocupação do solo da Zona de Uso Agrossivipastoril 1 (ZUA 1). 

 

 

Destaca-se a emissão por parte da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa de Certidão 

de Anuência para Fins de Licenciamento Ambiental, a qual emite Certidão de Uso do Solo 

para instalação das atividades de mineração de calcário e fabricação de cimento nos locais 

indicados pelo empreendedor. Também foi emitida pela Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa a Certidão de Anuência de Uso do Solo, por intermédio da Secretaria de 

Planejamento, Departamento de Urbanismo, afirmando que a implantação do 

empreendimento está de acordo com a Lei de Zoneamento (6329/99) e Lei do Uso do Solo 

(4949/93), desde que respeitada a legislação ambiental e municipal vigente. 

8.3.5.7.2. Zoneamento do Município de Campo Largo 

Segundo a Lei 1963/2007, Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo no 

Município de Campo Largo, fica determinada a seguinte divisão do território:  

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 4: Para fins desta Lei, o território do Município de Campo Largo compõe-se de: 

I - Perímetro Urbano da Sede Municipal; 

II - Perímetro Urbano do Distrito de Bateias; 

III - Perímetro Urbano do Distrito da Ferraria; 

IV - Perímetro Urbano do Distrito de Três Córregos; 

V - Perímetro Urbano do Distrito de São Silvestre; 

VI - Zona Rural. 

 

O empreendimento está localizado no município de Campo Largo em área delimitada 

Zona Rural (ZR), não representada no mapa de zoneamento do Plano Diretor do Município 

(Figura 115), porém definida no Capítulo V – Zoneamento, no Art. 39: 
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Art. 39 - Consideram-se Zona Rural todas as áreas do município remanescentes 
dos perímetros urbanos da Sede, do Distrito Bateias, Ferraria, Três Córregos e São 
Silvestre, onde as atividades predominantes são aquelas de caráter agropecuário e 
extrativista, respeitadas as legislações pertinentes.  

 

Figura 115: Zoneamento do município de Campo Largo. 
 

A Zona Rural (ZR) possui os seguintes parâmetros de uso e ocupação do solo: 
 

Tabela 120: Parâmetros de uso e ocupação do solo da Zona Rural. 
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Destaca-se a emissão por parte da Prefeitura Municipal de Campo Largo de certidão 

declaratória de conformidade com a Lei Municipal aplicável ao uso e ocupação do solo (Lei 

1963 de 29 de junho de 2007) e atendimento das demais exigências legais administrativas 

perante o município para instalação do empreendimento no local indicado pelo 

empreendedor.  

8.3.5.7.3. Uso e Ocupação do Solo 

A AID apresenta baixa densidade populacional, apresentando uma miscigenação de 

pequenas propriedades (chácaras), pequenas vilas rurais e grandes propriedades de 

reflorestamentos.   

As moradias mais próximas, duas residências, encontram-se na Fazenda São 

Silvestre, sendo ocupadas por empregados da fazenda (Foto 129). Porém tais moradias não 

serão impactadas pelo empreendimento, estando distantes mais de 500 metros da área 

definida no projeto como pit (desenvolvimento) final de lavra. 

 

Foto 129: Edificações e residências existentes na Fazenda São Silvestre. 

 

No local foi entrevistado o Sr. Dorival Domingues, funcionário da Fazenda São 

Silvestre e prestador de serviços gerais por empreitada na região. O Sr. Dorival é 

proveniente de Campo Magro, município da Região Metropolitana de Curitiba, sendo 

limítrofe com a capital, porém nasceu em Bandeirantes, município do norte paranaense. 

Chegou à região a cerca de 4 anos por melhores oportunidades de emprego, estando 

empregado de forma praticamente contínua desde então. Considera a qualidade de vida na 

região boa, sem grandes problemas destacados. Desloca-se para o município de Castro, no 

povoado de Abapã para compras e serviços, como saúde. 
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Foto 130: Registro da entrevista com o Sr. Dorival Domingues. 

 

O uso e ocupação da AID são bastante diversificados, em especial pela transição 

entre os Campos Gerais (Foto 131) e o Vale do Ribeira que apresentam condições de relevo 

bastante diferenciadas, influenciando diretamente na paisagem e formas de exploração do 

solo com atividades agrícolas. 

 

Foto 131: Aspecto do relevo na porção do município de Ponta Grossa. 

 

A região do entorno do empreendimento é de relevo ondulado a forte ondulado, 

impedindo a mecanização das práticas agrícolas e tornando inviável a implantação de 

grandes áreas de lavoura de soja e milho como observadas na porção mais a oeste do 

empreendimento. Desta forma as principais atividades agrossilvipastoris são a criação de 

gado leiteiro e corte, além de reflorestamentos com espécies exóticas para produção de 

madeira (Foto 132). 
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Foto 132: Aspecto do relevo na região do empreendimento, localizada no Vale do Ribeira. 

 

8.3.5.7.4. Comunidades 

As comunidades presentes na AID foram identificadas como Passo do Pupo, 

Cerrado Grande, Roça Velha e Conceição dos Ingleses, comunidades que se encontram às 

margens da rodovia PR-513, estrada de acesso à área do empreendimento.  

Foi incluída nos trabalhos de campo a comunidade de Mato Queimado, porém 

espera-se reduzido impacto do empreendimento pela localização em relação ao mesmo, 

segundo detalhamento no decorrer desse estudo.  

Foram visitadas também as comunidades de Biscaia, Carazinho e Santa Cruz, que 

se encontram num raio de 10 km do empreendimento. Contudo, foi descartado qualquer 

impacto de maior monta nessas áreas por não estarem próximas dos fluxos esperados de 

veículos e pessoas relacionados com o empreendimento, sendo incluídas e estudadas como 

pertencentes à AII.  

Também foi visitada a comunidade de Abapã (município de Castro, porém esta 

comunidade foi excluída do estudo por não apresentar correlação ou previsão de receber 

qualquer impacto decorrente da instalação do empreendimento, pela distância de 

aproximadamente 20 km e dificuldade de acesso pela rodovia PR-092. (Figura 116). 
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Figura 116: Disposição das comunidades e demais ocupações humanas no entorno do 
empreendimento. 

 

8.3.5.7.4.1. Passo do Pupo 

A comunidade de Passo do Pupo se localiza às margens da rodovia PR-513, no 

trecho asfaltado da via, distando 24 quilômetros do empreendimento. 

A comunidade é formada por aproximadamente 30 moradias, representando cerca 

de 200 moradores. A população é formada por produtores rurais, comerciantes e 

aposentados. A comunidade possui uma igreja católica que recebe a visita quinzenal de 

padres vindos da sede do município para ministrar missas. Existe uma associação de 

moradores, porém é pouco ativa e só se reúne mediante convocações extraordinárias para 

discussão de assuntos urgentes. Não existem estruturas de serviços públicos no local, como 

posto de saúde, policial ou qualquer outro.  
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Figura 117: Comunidade de Passo do Pupo, inserida na Área de Influência Direta. 
 

Foi realizada entrevista no local com o Sr. Antonio Nabosny, 77, proprietário de um 

comércio tipo mercearia. O Sr. Nabosny é natural da região, sendo que deixou o local no 

final dos anos 60 para estudar em Curitiba, retornando no ano de 1975 para trabalhar na 

atividade de mineração de calcário. Porém, em 1977 abandonou a atividade de mineração, 

abrindo o comércio que até hoje mantém. 

Segundo o Sr. Nabosny a região é tranquila e apropriada para moradia, porém o 

aumento gradativo de fluxo de veículos vem se tornando em um problema a se destacar, 

pelos ruídos, poeira, vibração gerados e também a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

Outros problemas indicados são a pouca presença da prefeitura no local, das forças 

policiais, a distância até a sede do município que proporciona os serviços básicos 

necessários, a temporalidade e custo do transporte público. 
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Foto 133: Registro da entrevista com o Sr. Antonio Nabosny. 

 

O trecho da rodovia PR-513 até Passo do Pupo é frequentemente utilizada por 

ciclistas para atividades esportivas e de lazer, conforme registros realizados nas visitas à 

região. Foi realizada entrevista com Roger Silva, 19, ciclista que realizava parada na 

comunidade de Passo do Pupo. Robson relatou que realiza rotineiramente atividades 

ciclísticas entre a sede do município e a região pela rodovia PR-513, em horários diversos. 

Robson relatou que as maiores dificuldades encontradas são em relação às condições de 

trafegabilidade da rodovia, que não apresenta acostamento e o fluxo de ciclistas e pedestres 

acaba ocorrendo pela pista de rolagem.  

 

Foto 134: Registro da entrevista com o ciclista Roger Silva. 

 

A partir da comunidade de Passo do Pupo a rodovia PR-513 apresenta pavimento 

solto em cascalho. 
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Foto 135: Ponto de interseção onde a rodovia PR-513 passa a apresentar pavimento solto (sentido 
PR-090). 

 

Foto 136: Aspecto da rodovia PR-513 no trecho sem pavimentação asfáltica entre a comunidade de 
Passo do Pupo e o local do empreendimento. 

 

8.3.5.7.4.2. Cerrado Grande 

A comunidade de Cerrado Grande constitui-se de aproximadamente 25 famílias. A 

maior aglomeração de residências está localizada à beira da rodovia PR-513. Possui 

associação de moradores, tendo como líder comunitário o Sr. Jadir. Contudo a presença do 

mesmo é apontada como esporádica e as reivindicações dos moradores da comunidade 

não recebem a atenção adequada. Possui como figura de líder comunitário também o Sr. 

conhecido como Betão, presidente da associação de produtores rurais, contudo, assim 

como na comunidade de Passo do Pupo as reuniões em ambos os casos acontecem 

apenas de forma excepcional. 
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Nesta comunidade,  na rodovia PR-513 km 26, opera uma mineradora de calcário, a 

Mineração Cerrado Grande, que beneficia o minério para venda como agregados da 

construção civil (brita) e outros usos na indústria de refratários. A produção ocasiona fluxo 

diário de veículos pesados na rodovia.  

 

 

Foto 137: Acesso à mineração Cerrado Grande, na rodovia PR-513 km 26. 

 

A comunidade possui igreja, que recebe quinzenalmente um padre vindo da paróquia 

de Uvaranas, na sede do município de Ponta Grossa. No salão paroquial ocorre 

semanalmente às terças-feiras um encontro da terceira idade, com almoço e atividades 

vespertinas para idosos.  

 

 

Foto 138: Paróquia da comunidade de Cerrado Grande.  
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Existe na comunidade o CRUTAC, Centro Rural de Treinamento e Assistência 

Comunitária da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No local existe um CRAS (Centro 

de Referência de Assistência Social) e um posto de saúde, com atendimento de médicos e 

enfermeiros do município. 

 

 

Foto 139: CRUTAC, onde funcionam um CRAS e um posto de saúde municipal. 

 

Na comunidade de Cerrado Grande foi entrevistado o Sr. Edson Luiz Fornazari, 

proprietário da Mercearia Fornazari.  

 

 
Foto 140: Registro da entrevista com o Sr. Fornazari, na comunidade de Cerrado Grande. 

 

O Sr. Fornazari mudou-se da sede do município de Ponta Grossa para a comunidade 

a cerca de um ano, com o objetivo de fugir dos transtornos da vida na cidade grande. A 

opção de abrir o comércio vem da experiência na atividade, desenvolvida anteriormente. 
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Segundo o entrevistado a qualidade de vida na comunidade é muito boa. Como 

problemas são destacados as condições da estrada, problemas de abastecimento de 

energia elétrica e telefone e a inexistência de aparato policial na região, o que estimula 

delitos como invasão de propriedades. Também destacou a falta de atendimento médico 

especializado, demandando nos casos de necessidade deslocamento até a sede do 

município. 

 

Figura 118: Localização da Comunidade de Cerrado Grande. 

 

8.3.5.7.4.3. Mato Queimado 

Outra comunidade da região é a de Mato Queimado, porém dada a localização e o 

acesso, por estar distante da rodovia PR-513 e em sentido oposto ao do empreendimento, 

os impactos previstos são de menor monta que os previstos para as demais comunidades 

visitadas neste estudo. O acesso se dá numa intersecção da rodovia PR-513 no km 22, 

seguindo-se então por uma estrada municipal por aproximadamente 4,2 km até as primeiras 

residências da comunidade.  

A comunidade de Mato Queimado possui posto de saúde municipal e igreja, cujo 

funcionamento é idêntico às demais citadas e serviço de transporte coletivo até a sede do 
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município de Ponta Grossa pelas mesmas linhas que atendem as comunidades de Cerrado 

Grande e Passo do Pupo. 

 

 
Foto 141: Interseção de acesso à comunidade de Mato Queimado e à sede da Águia Florestal. 

 

 

Foto 142: Comunidade de Mato Queimado, com o posto de saúde ao fundo. 

 

Próximo à comunidade de Mato Queimado está situada unidade de beneficiamento 

de madeira da empresa Águia Florestal. A empresa explora reflorestamentos comerciais na 

região, inclusive na área da ADA, em contrato com o Instituto Florestal do Paraná. A 

empresa se constitui em grande empregadora de mão de obra da região, sendo esta fixa e 

sazonal, com a importação de mão de obra de outros municípios. 
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Foto 143: Unidade de beneficiamento da empresa Águia Florestal. 

 

O fluxo de veículos pesados provenientes das atividades da Águia Florestal é 

significativo, conforme constatado durante as visitas para este levantamento.  

Na comunidade de Mato Queimado foi entrevistada Samantha Soares, 20. Recém-

chegada do município de Castro, veio em busca de emprego e melhores condições de vida. 

Veio acompanhada de marido e filho de 6 anos, que estuda em escola municipal da região. 

O marido trabalha para a Águia Florestal, sendo que ela é funcionária de uma mercearia na 

comunidade. Os problemas indicados por Samantha são a distância até serviços mais 

qualificados e o custo do deslocamento, realizado através de ônibus contratado pela 

prefeitura. Samantha solicitou que não fosse feito registro fotográfico da entrevista. 

 

8.3.5.7.4.4. Roça Velha 

A comunidade de Roça Velha está localizada a aproximadamente 5 km da área do 

empreendimento. 

A comunidade não possui posto de saúde ou outros serviços públicos, sendo 

utilizados os serviços médicos existentes no CRUTAC, localizado na comunidade de 

Cerrado Grande, e as escolas da região através do transporte escolar municipal. A igreja 

funciona da mesma forma que as demais da região, recebendo quinzenalmente um padre 

proveniente da sede do município. Não há associação de moradores. 
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Figura 119: Comunidade de Roça Velha, na Área de Influência Direta. 

 

 
Foto 144: Igreja e salão paroquial da comunidade de Roça Velha. 

 

O número de comércios é reduzido, sendo observados apenas um bar e uma 

mercearia. As informações foram passadas pelo Sr. Orlando Luiz da Luz, 70, morador da 

comunidade que presta serviços diversos como atividade principal geradora de renda.  
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Segundo o Sr. Orlando os principais problemas estão relacionados à estrada e a 

dificuldade de locomoção até a sede do município, onde se obteriam serviços mais 

qualificados.  

Ainda segundo o Sr. Orlando as propriedades em geral se constituem de chácaras e 

áreas de reflorestamento. Um grande número de propriedades destina-se a lazer durante os 

finais de semana com os proprietários residindo principalmente em Ponta Grossa, Campo 

Largo e Curitiba, ficando fechadas e desocupadas durante a semana. 

 

 

Foto 145: Registro da entrevista com o Sr. Orlando Luiz da Luz. 

 

8.3.5.7.4.5. Conceição dos Ingleses 

A comunidade de Conceição os Ingleses fica a cerca de 3 km da área do 

empreendimento, estando numa posição posterior ao mesmo partindo-se de Ponta Grossa, 

quase na divisa com o município de Campo Largo. 

A comunidade não possui qualquer serviço municipal (posto de saúde, escola) e o 

comércio se resume a um bar que funciona apenas nos finais de semana. A população é 

predominantemente de aposentados, pequenos produtores rurais e funcionários da Águia 

Florestal.  

Na comunidade foi entrevistada a Sr. Jesuvina Ferreira de Lara, 70. Aposentada, 

nasceu e vive no local. A entrevistada considera a vida boa na comunidade, sendo que 

como problemas destaca as condições da estrada, a dificuldade de locomoção para acesso 

a serviços e comércio e a qualidade de serviços de energia elétrica e telefone. Sendo este 

último totalmente inexistente, seja a presença de telefone público ou sinal de celular. 
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Foto 146: Registro da entrevista com a Sra. Jesuvina Ferreira de Lara. 

 

 

Figura 120: Comunidade de Conceição dos Ingleses, na Área de Influência Direta. 

 

Ainda na comunidade de Conceição dos Ingleses, porém já no município de Campo 

Largo, foi visitada uma propriedade voltada à criação de frangos para corte e 

processamento na unidade da BR Foods em Carambeí, município limítrofe a Ponta Grossa. 
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Foto 147: Placa de identificação de propriedade como integrada cadeia de produção da BR Foods. 

 

Na propriedade foi entrevistado o Sr. Josiel, encarregado da manutenção da 

propriedade e da criação de frangos. Josiel é proveniente de Sengés, município da região 

norte do Paraná. Mudou-se para Ponta Grossa a oito anos em busca de melhores 

possibilidades de emprego, sendo admitido na Águia Florestal. Foi admitido na propriedade 

atual há dois anos e meio. Possui esposa e dois filhos com 14 e 16 anos de idade, sendo 

que estes estudam na vila rural de São Silvestre, deslocando-se através de ônibus escolar 

cedido pela prefeitura de Campo Largo. 

 

 

Foto 148: Registro da entrevista com o Sr. Josiel. 
 

Os problemas locais apontados pelo Sr. Josiel são as condições da estrada até 

Ponta Grossa, visitada semanalmente para compras e lazer, além da inexistência de sinal 

de telefone celular. Não foram apontados outros problemas na comunidade. 



                                                        

497 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Constatado como principal problema apontado pelos moradores das comunidades, a 

rodovia PR-513 constitui-se também na maior questão quanto à instalação do 

empreendimento. O aumento do fluxo de veículos pesados numa via que não possui 

condições adequadas para circulação, gerando risco de acidentes, maior volume de poeira, 

ruído e vibração, implica em preocupação por parte dos moradores, que se mostraram 

receosos com as alterações na qualidade de vida com a instalação do empreendimento.  

 A disponibilidade de mão de obra na região é bastante restrita, sendo quase que 

totalmente ocupada com atividades agrícolas e de silvicultura, além de manutenção de 

propriedades voltadas ao lazer. Não raro é a necessidade de importar mão de obra de 

outras regiões, em especial para as atividades de silvicultura de pinus e eucalipto. Um 

exemplo é a Águia Florestal, que subcontrata trabalhadores vindos de municípios como 

Reserva, distante mais de 120 km da área explorada. 

 A condição de demanda reprimida de postos de trabalho tem feito com que novos 

moradores se instalem na região, sendo absorvidos rapidamente pelas empresas e 

proprietários rurais. Porém, o perfil das vagas é de baixa qualificação, com salários 

proporcionais às atividades desempenhadas.  

8.3.5.8. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

8.3.5.8.1. Situação Fundiária 

A área pretendida para instalação do empreendimento, composto de unidade 

industrial e área de mineração (cavas e depósitos de rejeitos) é composta de propriedades 

rurais dedicadas à exploração comercial de madeira de reflorestamento, especialmente 

pinus e eucalipto.  

A área onde está projetada a instalação da unidade industrial, acessos, 

estacionamentos, unidade de beneficiamento (britagem), cava e depósito de rejeitos sul é de 

propriedade do Instituto de Florestas do Paraná, autarquia do governo do estado do Paraná.  

A área projetada de instalação da cava e depósito de rejeitos norte é denominada de 

Fazenda São Silvestre, sendo de propriedade de Claudiney de Oliveira. 

8.3.5.8.2. Uso e Ocupação do Solo 

O uso e ocupação da ADA são exclusivamente de reflorestamento comercial de 

pinus e eucalipto e remanescentes florestais de diversos estágios sucessionais, não 

existindo residências ou edificações impactadas pela implantação do empreendimento. 
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Foto 149: Aspecto da vegetação - predominantemente plantio de Pinus - na ADA. 

 

8.3.5.9. TRANSPORTE 

A Área de Influência Indireta - AII do empreendimento é servida por importantes 

eixos rodoviários dentre os quais se destacam as rodovias federais BR-277 e BR-376, 

integrantes do Anel de Integração rodoviário do estado do Paraná. Esta condição propicia 

grande facilidade de deslocamento das sedes dos municípios integrantes da AII para as 

demais regiões do estado e também para estados vizinhos como Santa Catarina e São 

Paulo. Com importância secundária no contexto regional, mas essenciais para o 

empreendimento está a rodovia estadual PR-513, principal rodovia de acesso ao 

empreendimento. A rodovia PR-090, esta com importância secundária, é alternativa de 

ligação com a sede do município de Campo Largo e também à região de Curitiba. As 

rodovias PR-513 e PR-090 apresentam na maior parte da sua extensão pavimento solto 

(cascalho). 

As Áreas de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA do 

empreendimento são servidas pela rodovia estadual PR-513, que como já citado acima é o 

principal eixo de ligação do empreendimento com a sede do município de Ponta Grossa e a 

rodovia federal BR-376. Às margens da rodovia encontram-se quatro vilas rurais incluídas 

na AID: Passo do Pupo, Cerrado Grande, Roça Velha e Conceição dos Ingleses. 

A região é servida por transporte público realizado por duas empresas 

subcontratadas pela prefeitura de Ponta Grossa. A circulação dos coletivos ocorre no início 

da manhã em dois horários, 7:30h e 8:00h e no período da tarde, também em dois horários, 

15:00h e 16:00h. O trajeto realizado abrange as comunidades existentes nas margens da 

rodovia PR-513, PR-090 e também estradas municipais do entorno imediato da região. 
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Dada a distância até o centro urbano de Ponta Grossa, que varia de 9 até 45 km da 

comunidade mais próxima e a mais distante dentro da AID, o deslocamento ocorre 

predominantemente através dos coletivos disponibilizados pela prefeitura, motocicletas e 

automóveis, próprios ou através da prática de caronas. Deslocamentos através de 

caminhada ou bicicleta ocorrem apenas entre as comunidades. A utilização de bicicletas 

para deslocamento de ou até o centro urbano de Ponta Grossa ocorre apenas com fins de 

desporto. 

A ligação da AID com o centro urbano de Campo Largo é desprezível segundo 

levantamento realizado nas comunidades, não demandando maior detalhamento neste 

relatório. 

 

Figura 121: Mapa rodoviário para a região do empreendimento. 
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8.3.6. ESTUDO DE TRÁFEGO 

8.3.6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICO OPERACIONAIS DO 

SISTEMA VIÁRIO NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

 O acesso ao empreendimento fica localizado na rodovia estadual PR-513 à 

aproximadamente 8 km da interseção com a PR-090. A principal ligação entre o 

empreendimento e o sistema rodoviário nacional se fará através da PR-513 e da BR-376. 

Uma rodovia municipal, denominada Avenida Peri Pereira da Costa, faz a ligação entre o 

empreendimento e a cidade de Ponta Grossa e se conecta à PR-513 no ponto 2 da  Figura 

122. A PR-513 é acesso também à chamada Rodovia do Talco que inicia no ponto 1 do 

desenho abaixo. 

A via municipal e a PR-513 tem pista de rolamento asfaltada até a Interseção 1, 

Rodovia do Talco,  onde se dá o acesso à Biscaia. A mesma não tem acostamentos, porém, 

com sinalização horizontal e vertical em bom estado de conservação. Um automóvel 

consegue manter a velocidade máxima permitida. A partir deste ponto a via tem 

pavimentação em saibro, sem sinalização de qualquer tipo.  

 A PR-513 entre a BR-376 e a via municipal, com extensão de 10,4 km, já possuiu 

pavimentação do tipo “tratamento superficial betuminoso – TSB” que está totalmente 

deteriorado, sem acostamentos e sem sinalização. O trecho percorrido em veículo tipo jipe, 

sem cuidar dos buracos, não consegue percorrer o trecho com velocidade superior a 40 

km/h. 

 A PR-513 a partir da Rodovia do Talco até o entroncamento com a PR-090 tem 

extensão de 36 km e não pode ser percorrida com velocidade maior que 40 Km/h. 

 A PR-090 entre o entroncamento com a PR-513 e o Contorno Norte de Curitiba tem 

uma extensão de 60,6 km, com grandes variações de declividade e centenas de curvas e 

não pode ser percorrida por um automóvel em velocidade maior que 40 km/h. 

No geral, as atuais condições de trafegabilidade nas proximidades do acesso ao 

empreendimento são ruins e inadequadas para o tráfego frequente de veículos pesados e 

de grande porte. 

8.3.6.2. ANÁLISE DA CAPACIDADE VIÁRIA E DO NÍVEL DE SERVIÇO NOS 

ACESSOS E PRINCIPAIS INTERSEÇÕES NA SITUAÇÃO SEM O 

EMPREENDIMENTO 

Para o cálculo da suficiência de capacidade do sistema viário foi realizada pesquisa 

de tráfego com contagem classificada dos veículos em três interseções distintas, conforme 

mostra a Figura 122. 
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Figura 122:  Localização dos pontos para contagem dos veículos. 

 

A contagem foi realizada no dia 20 de agosto de 2014, quarta-feira, com duração de 

doze horas, tendo início às 7 da manhã e se estendendo até às 19 horas. Os valores 

contados foram acumulados de 15 em 15 minutos e foram classificados em automóveis, 

ônibus e caminhões. Foram contados também os pedestres, as bicicletas e as motocicletas, 

porém, estas categorias não têm influência nos cálculos de capacidade da interseção e 

podem ser desprezadas. 

Para efeito deste estudo, utilizou-se a hora de pico do tráfego para cada uma das 

interseções, de forma a se determinar o nível de serviço operacional para a situação mais 

crítica. Foi calculado também o Fator Hora de Pico (PHF – Peak Hour Factor) e a 

Porcentagem de Veículos Pesados (PHV – Percentage of Heavy Vehicles), os quais são 

necessários para o cálculo da capacidade. 

A Figura 123, Figura 124 e Figura 125 mostram os fluxos pesquisados nos pontos 1, 

2 e 3 ,  e Tabela 121, Tabela 122 e Tabela 123, mostram o resumo dos valores obtidos 

através da pesquisa e o tratamento dos dados. 
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Figura 123: Fluxos pesquisados na Interseção 1. 
 
 

 
 

Figura 124: Fluxos pesquisados na Interseção 2.  
 
 

 
 

Figura 125: Fluxos pesquisados na Interseção 3.  
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Tabela 121: Determinação da Hora de Pico e seus fluxos para a Interseção 1.  

 

1 2 3 4 5 6

07:00 - 07:15 5 4 0 1 0 0 10 -

07:15 - 07:30 4 2 0 2 2 0 10 -

07:30 - 07:45 11 5 0 4 5 0 25 -

07:45 - 08:00 9 2 0 2 9 0 22 67

08:00 - 08:15 7 2 0 3 1 0 13 70

08:15 - 08:30 4 2 0 1 2 0 9 69

08:30 - 08:45 2 2 0 1 0 0 5 49

08:45 - 09:00 15 7 0 7 2 0 31 58

09:00 - 09:15 3 2 0 1 0 0 6 51

09:15 - 09:30 2 8 0 3 3 1 17 59

09:30 - 09:45 8 4 0 7 3 0 22 76

09:45 - 10:00 4 3 0 4 3 0 14 59

10:00 - 10:15 3 1 0 5 3 0 12 65

10:15 - 10:30 5 6 0 4 2 0 17 65

10:30 - 10:45 7 4 0 2 0 0 13 56

10:45 - 11:00 2 1 0 4 0 0 7 49

11:00 - 11:15 7 3 0 4 6 0 20 57

11:15 - 11:30 3 6 0 3 4 0 16 56

11:30 - 11:45 2 0 0 9 5 0 16 59

11:45 - 12:00 7 6 0 4 1 0 18 70

12:00 - 12:15 2 5 0 3 2 0 12 62

12:15 - 12:30 2 3 0 2 5 0 12 58

12:30 - 12:45 3 3 0 7 3 0 16 58

12:45 - 13:00 5 2 0 3 2 0 12 52

13:00 - 13:15 8 2 0 3 1 0 14 54

13:15 - 13:30 4 7 0 2 2 0 15 57

13:30 - 13:45 2 2 0 2 1 0 7 48

13:45 - 14:00 2 2 1 3 1 0 9 45

14:00 - 14:15 4 1 0 5 1 0 11 42

14:15 - 14:30 7 2 0 4 4 0 17 44

14:30 - 14:45 7 4 0 3 1 0 15 52

14:45 - 15:00 4 2 0 3 3 1 13 56

15:00 - 15:15 4 1 0 4 4 0 13 58

15:15 - 15:30 5 2 0 4 1 0 12 53

15:30 - 15:45 3 3 1 5 3 0 15 53

15:45 - 16:00 3 4 0 6 4 0 17 57

16:00 - 16:15 9 4 0 4 1 0 18 62

16:15 - 16:30 2 2 0 4 6 0 14 64

16:30 - 16:45 0 2 0 10 3 0 15 64

16:45 - 17:00 3 6 0 7 1 0 17 64

17:00 - 17:15 5 6 0 14 3 0 28 74

17:15 - 17:30 5 5 0 4 6 0 20 80

17:30 - 17:45 2 1 0 12 8 0 23 88

17:45 - 18:00 2 3 0 6 5 0 16 87

18:00 - 18:15 2 0 0 9 5 0 16 75

18:15 - 18:30 1 1 0 8 5 0 15 70

18:30 - 18:45 5 0 0 8 2 0 15 62

18:45 - 19:00 3 2 0 6 6 0 17 63

97 52 0 90 51 0

45% 35% 0% 41% 36% 0%

1 2 3 4 5 6

16:45 - 17:45 15 18 0 37 18 0

0,79

Faixa Horária
Bifurcação BR-476 - Rua Pará Canelas

Ponto 1 - Bifurcação PR-513 - Passo do Pupo

Total Veículos 

Pesados

% Veic. Pesados

Faixa Horária Total
Hora 

Pico
PHF
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Tabela 122: Determinação da Hora de Pico e seus fluxos para a Interseção 2. 

 

1 2 3 4 5 6

07:00 - 07:15 9 0 0 1 1 0 11 -

07:15 - 07:30 10 0 0 3 1 3 17 -

07:30 - 07:45 9 1 0 8 0 1 19 -

07:45 - 08:00 9 1 1 7 1 1 20 67

08:00 - 08:15 5 2 1 9 1 1 19 75

08:15 - 08:30 6 0 0 3 4 2 15 73

08:30 - 08:45 17 0 1 3 1 2 24 78

08:45 - 09:00 12 0 0 5 2 3 22 80

09:00 - 09:15 6 3 1 9 1 0 20 81

09:15 - 09:30 3 0 1 4 0 1 9 75

09:30 - 09:45 11 1 4 3 0 2 21 72

09:45 - 10:00 5 2 2 9 0 0 18 68

10:00 - 10:15 7 2 0 8 0 0 17 65

10:15 - 10:30 12 0 0 7 1 1 21 77

10:30 - 10:45 4 0 2 2 1 3 12 68

10:45 - 11:00 5 0 0 4 0 4 13 63

11:00 - 11:15 2 1 2 6 1 3 15 61

11:15 - 11:30 5 2 0 9 0 2 18 58

11:30 - 11:45 5 0 1 7 1 8 22 68

11:45 - 12:00 5 1 5 7 0 0 18 73

12:00 - 12:15 3 0 1 4 2 2 12 70

12:15 - 12:30 3 0 2 9 1 0 15 67

12:30 - 12:45 5 1 1 9 1 2 19 64

12:45 - 13:00 6 1 0 3 3 0 13 59

13:00 - 13:15 9 2 1 2 3 3 20 67

13:15 - 13:30 5 1 0 11 0 0 17 69

13:30 - 13:45 4 1 0 1 0 1 7 57

13:45 - 14:00 3 0 2 5 0 0 10 54

14:00 - 14:15 9 0 0 8 0 1 18 52

14:15 - 14:30 6 0 2 5 1 0 14 49

14:30 - 14:45 11 0 0 2 2 1 16 58

14:45 - 15:00 3 1 1 6 0 4 15 63

15:00 - 15:15 8 3 1 6 0 3 21 66

15:15 - 15:30 4 0 1 6 1 0 12 64

15:30 - 15:45 7 0 0 5 0 2 14 62

15:45 - 16:00 7 0 3 9 1 6 26 73

16:00 - 16:15 6 2 2 5 0 1 16 68

16:15 - 16:30 9 0 5 7 0 1 22 78

16:30 - 16:45 7 1 1 7 4 1 21 85

16:45 - 17:00 12 0 2 11 1 4 30 89

17:00 - 17:15 5 2 1 16 0 2 26 99

17:15 - 17:30 8 1 3 20 2 1 35 112

17:30 - 17:45 6 1 2 10 1 2 22 113

17:45 - 18:00 3 1 1 18 1 2 26 109

18:00 - 18:15 5 1 0 14 1 0 21 104

18:15 - 18:30 5 1 0 17 1 0 24 93

18:30 - 18:45 5 2 1 13 1 0 22 93

18:45 - 19:00 4 0 0 5 1 0 10 77

79 3 43 98 6 57

25% 8% 80% 28% 14% 75%

1 2 3 4 5 6

16:45 - 17:45 31 4 8 57 4 9

Total
Hora 

Pico
PHF

0,81

Total Veículos 

Pesados

% Veic. Pesados

Faixa Horária
Bifurcação BR-476 - Rua Pará Canelas

Faixa Horária

Ponto 2 - Bifurcação PR-513 - Acesso para Ponta 

Grossa
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Tabela 123: Determinação da Hora de Pico e seus fluxos para a Interseção 3. 

 

1 2 3 4 5 6

07:00 - 07:15 0 1 0 1 0 0 2 -

07:15 - 07:30 0 0 1 0 1 2 4 -

07:30 - 07:45 1 0 1 0 0 0 2 -

07:45 - 08:00 0 0 1 0 0 0 1 9

08:00 - 08:15 0 0 0 0 0 0 0 7

08:15 - 08:30 0 1 0 1 0 0 2 5

08:30 - 08:45 2 0 0 0 0 0 2 5

08:45 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 4

09:00 - 09:15 1 0 0 3 0 0 4 8

09:15 - 09:30 0 0 0 0 0 0 0 6

09:30 - 09:45 0 0 0 1 0 0 1 5

09:45 - 10:00 0 0 0 3 0 0 3 8

10:00 - 10:15 0 1 0 1 1 0 3 7

10:15 - 10:30 0 0 0 0 0 0 0 7

10:30 - 10:45 1 0 0 1 1 0 3 9

10:45 - 11:00 0 2 0 1 0 0 3 9

11:00 - 11:15 0 0 0 0 0 0 0 6

11:15 - 11:30 0 0 0 3 0 0 3 9

11:30 - 11:45 1 0 0 0 0 0 1 7

11:45 - 12:00 1 1 0 2 1 0 5 9

12:00 - 12:15 1 0 0 2 1 0 4 13

12:15 - 12:30 1 0 1 0 0 1 3 13

12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 1 1 13

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 8

13:00 - 13:15 2 0 0 1 0 0 3 7

13:15 - 13:30 1 0 0 0 0 0 1 5

13:30 - 13:45 3 0 0 0 0 0 3 7

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 7

14:00 - 14:15 1 0 0 0 0 0 1 5

14:15 - 14:30 1 0 0 1 0 0 2 6

14:30 - 14:45 1 0 0 0 0 0 1 4

14:45 - 15:00 2 0 0 1 0 0 3 7

15:00 - 15:15 3 0 0 0 0 0 3 9

15:15 - 15:30 1 0 2 0 0 0 3 10

15:30 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 9

15:45 - 16:00 1 0 0 0 1 0 2 8

16:00 - 16:15 3 0 0 1 0 0 4 9

16:15 - 16:30 1 0 0 1 0 1 3 9

16:30 - 16:45 0 0 0 5 1 0 6 15

16:45 - 17:00 3 0 1 6 0 0 10 23

17:00 - 17:15 1 0 2 0 0 0 3 22

17:15 - 17:30 1 0 1 0 0 2 4 23

17:30 - 17:45 2 0 0 2 0 0 4 21

17:45 - 18:00 1 1 0 1 0 0 3 14

18:00 - 18:15 0 1 0 1 0 1 3 14

18:15 - 18:30 1 0 0 0 0 0 1 11

18:30 - 18:45 0 0 0 1 0 1 2 9

18:45 - 19:00 1 0 0 0 0 0 1 7

10 4 1 12 1 3

26% 50% 0% 0% 0% 33%

1 2 3 4 5 6

16:45 - 17:45 7 0 4 8 0 2

Hora 

Pico
PHF

0,53

Faixa Horária

Faixa Horária
Acesso a Fábrica na Rua Pará Canelas

Total Veículos 

Pesados

% Veic. Pesados

Ponto 3 - PR-513 x PR-090

Total
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Embora para a Interseção 3 a hora de maior volume ocorra entre as 16:30h e as 

17:30h, com 23 veículos, para que se tenha uma homogeneidade no estudo, foi adotada a 

mesma hora de pico que os outros dois cruzamentos (16:45h – 17:45h), com volume total de 

21 veículos. 

A Figura 126 mostra o perfil do tráfego durante as doze horas de pesquisa nas três 

interseções deste estudo. O pico de tráfego fica evidente entre as 16:45h e 17:45h. 

 

 

Figura 126:  Perfil de tráfego para as três interseções pesquisadas, durante as 12 horas do dia, 
evidenciando o pico de tráfego entre 16:45h e 17:45h. 

 

 

Os fluxogramas resultantes para a hora de pico são os seguintes. 
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Figura 127: Fluxos para a hora de pico, na situação atual sem empreendimento, na Interseção 1.  

 

 

 

Figura 128: Fluxos para a hora de pico, na situação atual sem empreendimento, na Interseção 2.  
 
 

 

Figura 129: Fluxos para a hora de pico, na situação atual sem empreendimento, na Interseção 3.  
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Para a análise da capacidade das interseções foi utilizado o método do “Capitulo 17- 

Interseções Não-Sinalizadas” do HCM - Highway Capacity Manual 2000. Este capítulo 

contém a metodologia para análise da capacidade e do Nível de Serviço das interseções 

sinalizadas com sinal de “PARE”. O método considera todas as condições operacionais das 

aproximações e calcula a demora dos veículos na via secundária em passar o cruzamento 

ou executar o movimento de conversão à esquerda. Os critérios de demora para o 

estabelecimento dos níveis de serviço são apresentados na Tabela 124 abaixo. 

 

Tabela 124: Nível de Serviço para interseções não-semaforizadas. 

Nível de Serviço Demora (s/veic) 

A 0 - 10 

B >10 - 15 

C >15 - 25 

D >25 - 35 

E >35 - 50 

F >50 

 
 

Deve-se ressaltar que Nível de Serviço “A” ou “B“ significa que o cruzamento ainda 

tem boa capacidade de reserva e a obra não irá impactar a circulação do tráfego local. No 

Nível de Serviço “C” a interseção está trabalhando próximo da capacidade nominal, mas 

sem causar transtornos ao tráfego. O Nível de Serviço “D” o cruzamento está trabalhando 

na capacidade máxima e nos níveis “E” e “F” há formação de filas com demoras que 

excedem o que seria o tempo de ciclo de um semáforo.   
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8.3.6.2.1. Interseção 1 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 1                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2014                                                      

Project ID:  Situação Atual sem o Empreendimento                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Sentido PR-090                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             15     18       0      37                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.79   0.79     0.79   0.79                  

Hourly Flow Rate, HFR              18     22       0      46                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      18            0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.79          0.79                                  

Hourly Flow Rate, HFR       22            0                                     

Percent Heavy Vehicles      36            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    0             22                                     

C(m) (vph)                 1583          851                                    

v/c                        0.00          0.03                                   

95% queue length           0.00          0.08                                   

Control Delay              7.3           9.3                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           9.3                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  
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8.3.6.2.2. Interseção 2 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 2                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2014                                                      

Project ID:  Situação Atual sem o Empreendimento                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Acesso a BR-376                                           

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             31     4        8      57                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.81   0.81     0.81   0.81                  

Hourly Flow Rate, HFR              38     4        9      70                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       80     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      4             9                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.81          0.81                                  

Hourly Flow Rate, HFR       4             11                                    

Percent Heavy Vehicles      14            75                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    9             15                                     

C(m) (vph)                 1184          850                                    

v/c                        0.01          0.02                                   

95% queue length           0.02          0.05                                   

Control Delay              8.1           9.3                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           9.3                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  
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8.3.6.2.3. Interseção 3 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 3                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2014                                                      

Project ID:  Situação Atual sem o Empreendimento                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   PR-090                                                    

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             7      0        4      8                     

Peak-Hour Factor, PHF              0.53   0.53     0.53   0.53                  

Hourly Flow Rate, HFR              13     0        7      15                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0             2                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.53          0.53                                  

Hourly Flow Rate, HFR       0             3                                     

Percent Heavy Vehicles      0             33                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    7             3                                      

C(m) (vph)                 1619          984                                    

v/c                        0.00          0.00                                   

95% queue length           0.01          0.01                                   

Control Delay              7.2           8.7                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           8.7                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  
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Conforme pode ser visto nos fluxogramas e nos formulários de contagem, os 

volumes de tráfego para a hora de pico são muito baixos e, mesmo com a infraestrutura 

viária deficiente nas interseções, os níveis de serviço são muito bons, ilustrando que as 

mesmas operam com fluidez plena. As demoras e os respectivos níveis de serviço obtidos 

mostram que as interseções têm capacidade residual elevada, podendo suportar aumentos 

consideráveis de carregamento no futuro. 

A seguir, serão determinadas as viagens geradas pelo empreendimento para o início 

de operação e para o horizonte de 10 anos, bem como sua distribuição e alocação na rede 

viária. 

8.3.6.3. VIAGENS GERADAS PELO EMPREENDIMENTO 

Para o presente trabalho, foram estudados os impactos no tráfego em dois 

momentos distintos, sendo o primeiro o ano de abertura da fábrica em 2019 e o outro no 

horizonte de projeto de 10 anos, em 2029, sendo que em 2024 está prevista a ampliação da 

produção. Embora a taxa de crescimento da frota dos municípios próximo à região da 

fábrica tenha sido superior a 12% ao ano nos últimos dois anos, não há evidência que a taxa 

de utilização dos mesmos tenha crescido na mesma proporção. Da mesma forma que as 

taxas de crescimento da frota do Estado do Paraná como um todo tem sido entre 7 e 9%, a 

taxa de crescimento da utilização destes veículos tem ficado historicamente em 2,5% ao 

ano. 

Para o presente caso, optou-se por utilizar uma taxa de crescimento do tráfego de 

4% ao ano linearmente até o ano de projeto de 2029. Esta taxa computada para 15 anos 

(2014 – 2029) resulta em fator de multiplicação dos fluxos atuais de 1,800944. 

A fábrica, em seu início de operação, irá receber diariamente os seguintes veículos: 

Veículos (tipo) Quantidade 

Veículos de funcionários (automóvel)  100 

Veículos Coletivos para funcionários (ônibus)  5 

Veículos de prestadores de serviço (automóvel)  50 

Veículos Coletivos para funcionários (van) 15 

Caminhões para transporte do cimento 313 

Caminhões para transporte de insumos 136 

 

A produção inicial prevista para a fábrica é de 4.000 toneladas/dia de clinquer. 

Contudo, está prevista a ativação da segunda linha de produção de cimento para o ano de 

2024, dobrando a capacidade de produção do clinquer cimentício. Este aumento de 

produção acarreta um aumento proporcional do número de viagens de caminhões geradas 

pelo empreendimento. Ou seja, projeta-se uma circulação diária de 616 caminhões de 

cimento e 272 caminhões de insumos.  
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8.3.6.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS VIAGENS GERADAS E 

ALOCAÇÃO DOS VOLUMES DE TRÁFEGO NO SISTEMA VIÁRIO DA ÁREA 

DE INFLUÊNCIA (VIAS PRINCIPAIS DE ACESSO E VIAS ADJACENTES AO 

EMPREENDIMENTO) 

Conforme já demonstrado anteriormente, para efeito de cálculo da capacidade das 

interseções atingidas pelo tráfego gerado pelo empreendimento, adotou-se os volumes para 

a hora de pico. Para determinação do volume de entrada e saída de caminhões do 

empreendimento para a hora de pico, utilizou-se a mesma proporção dos fluxos contados no 

ponto 2 para a hora pico em relação ao volume diário. O maior movimento proporcional 

ocorre no horário das 16h45 às 17h45, quando o fluxo representa 13% do volume diário 

(113 veículos de um total de 875 veículos). 

Considerando que o volume diário de caminhões previsto para o empreendimento é 

de 449, o fluxo proporcional para a hora de pico seria de 59 caminhões, sendo 41 

caminhões de transporte de cimento e 18 caminhões de insumos. Para os demais veículos, 

por se tratar de uma hora de fim de horário comercial e de saída do trabalho, considerou-se 

que 90% do volume destes veículos estaria circulando, ou seja, 14 vans, 5 ônibus e 135 

automóveis.  

Quanto à distribuição do tráfego gerado, considerou-se que na hora pico, 50% dos 

caminhões de insumos entram (9) e 50% dos caminhões de insumos (9) saem da fábrica. 

Quanto aos caminhões de cimento, foi considerado que 80% (32) sai da fábrica e 20% (9) 

entram. Quanto aos demais veículos, considerou-se que 70% (107) sai da fábrica no horário 

das 16h45 às 17:45, e 30% (47) entram no mesmo horário. 

Dos veículos que saem do empreendimento, para o presente estudo, foram feitas as 

seguintes considerações: 

 Caminhões de cimento – 100% dos veículos tem como destino as regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, passando por Curitiba. Portando, saem com destino à 

PR-513, sentido Ponta Grossa, para pegar a BR-376. Como as condições de 

circulação da PR-090 são ruins, adotou-se a prerrogativa que nenhum caminhão 

utilizará esta rodovia; 

 Caminhões de insumos – 100% dos veículos tem como destino o município de 

Ponta Grossa e região, pela PR-513; 

 Veículos de Funcionários – 100% tem destino em Ponta Grossa e arredores. 

A Figura 130 mostra a distribuição dos fluxos de saída do empreendimento no 

sistema viário em estudo. 
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Figura 130: Distribuição dos fluxos de saída do empreendimento no sistema viário em estudo. 

 

Dos veículos que entram no empreendimento, para o presente estudo, foram feitas 

as seguintes considerações: 

 Caminhões de cimento – 100% dos veículos que retornam ao empreendimento 

são provenientes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, passando por Curitiba 

e pela BR-376. Assim como na situação de saída, nenhum veículo utiliza a PR-

090 em função das más condições de circulação;  

 Caminhões de insumos – 100% dos veículos tem como origem o município de 

Ponta Grossa e região, pela PR-513; 

 Veículos de Funcionários – 100% tem origem em Ponta Grossa e arredores. 

 

A  Figura 131 mostra a distribuição dos fluxos de entrada do empreendimento no 

sistema viário em estudo. 

 
Figura 131: Distribuição dos fluxos de entrada do empreendimento no sistema viário em estudo. 
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Considerando o exposto acima, a taxa de crescimento do tráfego apresentada 

anteriormente e sabendo-se que em 2024 o volume de caminhões será duplicado em função 

do aumento da produção, a Tabela 125 a Tabela 126 mostram os fluxos para cada um dos 

cenários do estudo. 

Tabela 125: Fluxos de tráfego para cada um dos cenários estudados na Interseção 1. 
Interseção 1 – Bifurcação PR-513 – Passo do Pupo 

Cenário 
Fluxo nos Movimentos (veic./h) 

1 2 3 4 5 6 

Tráfego gerado (2019) 0 65 0 0 148 0 

Tráfego gerado (2024) 0 130 0 0 296 0 

2014 sem empreendimento 15 18 0 37 18 0 

2019 sem empreendimento 18 22 0 45 22 0 

2019 com empreendimento 18 87 0 45 170 0 

2024 com empreendimento 22 157 0 55 323 0 

2029 com empreendimento 27 162 0 67 328 0 

2039 com empreendimento 40 178 0 99 344 0 

 

Tabela 126: Fluxos de tráfego para cada um dos cenários estudados na Interseção 2. 
Interseção 2 – Bifurcação PR-513 – Acesso para Ponta Grossa 

Cenário 
Fluxo nos Movimentos (veic./h) 

1 2 3 4 5 6 

Tráfego gerado (2019) 47 0 49 99 0 18 

Tráfego gerado (2024) 94 0 98 198 0 36 

2014 sem empreendimento 31 4 8 57 4 9 

2019 sem empreendimento 38 5 10 69 5 11 

2019 com empreendimento 85 5 59 168 5 29 

2024 com empreendimento 140 6 110 282 6 49 

2029 com empreendimento 150 7 113 300 7 52 

2039 com empreendimento 177 11 120 350 11 60 

 

Tabela 127: Fluxos de tráfego para cada um dos cenários estudados na Interseção 3. 
Interseção 3 – PR-513 x PR-090 

Cenário 
Fluxo nos Movimentos (veic./h) 

1 2 3 4 5 6 

Tráfego gerado (2019) 0 0 0 0 0 0 

Tráfego gerado (2024) 0 0 0 0 0 0 

2014 sem empreendimento 7 0 4 8 0 2 

2019 sem empreendimento 9 0 5 10 0 2 

2019 com empreendimento 9 0 5 10 0 2 

2024 com empreendimento 10 0 6 12 0 3 

2029 com empreendimento 13 0 7 14 0 4 

2039 com empreendimento 19 0 11 21 0 5 
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8.3.6.5. CENÁRIO 1 - ANÁLISE DA CAPACIDADE VIÁRIA E DO NÍVEL DE SERVIÇO 

PARA 2019 COM EMPREENDIMENTO 

Os fluxogramas para a situação com empreendimento em 2019 são os seguintes. 

 
 

 

Figura 132: Fluxos para a hora de pico, na situação com empreendimento, na Interseção 1. 
 
 

 

Figura 133: Fluxos para a hora de pico, na situação com empreendimento, na Interseção 2. 

 

 

Figura 134: Fluxos para a hora de pico, na situação com empreendimento, na Interseção 3. 
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Aplicando-se a metodologia do HCM 2000, obtiveram-se os resultados apresentados 

a seguir. 

8.3.6.5.1. Interseção 1 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 1                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2019                                                      

Project ID:  Ano de Abertura 2019 com o Empreendimento                          

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Sentido PR-090                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             18     87       0      45                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.79   0.79     0.79   0.79                  

Hourly Flow Rate, HFR              22     110      0      56                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      170           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.79          0.79                                  

Hourly Flow Rate, HFR       215           0                                     

Percent Heavy Vehicles      36            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    0             215                                    

C(m) (vph)                 1466          786                                    

v/c                        0.00          0.27                                   

95% queue length           0.00          1.11                                   

Control Delay              7.5           11.3                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           11.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________ 
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8.3.6.5.2. Interseção 2 

 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 2                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2019                                                      

Project ID:  Ano de Abertura 2019 com o Empreendimento                          

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Acesso a BR-376                                           

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             85     5        59     168                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.81   0.81     0.81   0.81                  

Hourly Flow Rate, HFR              104    6        72     207                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       80     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      5             29                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.81          0.81                                  

Hourly Flow Rate, HFR       6             35                                    

Percent Heavy Vehicles      14            75                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    72            41                                     

C(m) (vph)                 1109          723                                    

v/c                        0.06          0.06                                   

95% queue length           0.21          0.18                                   

Control Delay              8.5           10.3                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           10.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  
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8.3.6.5.3. Interseção 3 

 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 3                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2019                                                      

Project ID:  Ano de Abertura 2019 com o Empreendimento                          

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   PR-090                                                    

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             9      0        5      10                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.53   0.53     0.53   0.53                  

Hourly Flow Rate, HFR              16     0        9      18                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0             2                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.53          0.53                                  

Hourly Flow Rate, HFR       0             3                                     

Percent Heavy Vehicles      0             33                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    9             3                                      

C(m) (vph)                 1615          980                                    

v/c                        0.01          0.00                                   

95% queue length           0.02          0.01                                   

Control Delay              7.2           8.7                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           8.7                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

 

  



                                                        

520 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.6. CENÁRIO 2 - ANÁLISE DA CAPACIDADE VIÁRIA E DO NÍVEL DE SERVIÇO 

PARA 2024 COM EMPREENDIMENTO  AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Os fluxogramas para a situação com empreendimento em 2024 são os seguintes. 

 

 

Figura 135: Fluxos para a hora de pico, em 2024, na Interseção 1. 

  

 

Figura 136: Fluxos para a hora de pico, em 2024, na Interseção 2. 

 

 

Figura 137: Fluxos para a hora de pico, em 2024, na Interseção 3. 
  



                                                        

521 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Aplicando-se a metodologia do HCM 2000, obtiveram-se os resultados a seguir. 

8.3.6.6.1. Interseção 1 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 1                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2024                                                      

Project ID:  Ano de ampliação da fábrica em 2024                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Sentido PR-090                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                               

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             22     157      0      55                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.79   0.79     0.79   0.79                  

Hourly Flow Rate, HFR              27     198      0      69                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      323           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.79          0.79                                  

Hourly Flow Rate, HFR       408           0                                     

Percent Heavy Vehicles      36            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                         

________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    0             408                                    

C(m) (vph)                 1356          723                                    

v/c                        0.00          0.56                                   

95% queue length           0.00          3.56                                   

Control Delay              7.7           16.2                                   

LOS                         A             C                                     

Approach Delay                           16.2                                   

Approach LOS                              C                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                               

  



                                                        

522 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.6.2. Interseção 2 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 2                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2024                                                      

Project ID:  Ano de ampliação da fábrica em 2024                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Acesso a BR-376                                           

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             140    6        110    282                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.81   0.81     0.81   0.81                  

Hourly Flow Rate, HFR              172    7        135    348                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       80     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      6             49                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.81          0.81                                  

Hourly Flow Rate, HFR       7             60                                    

Percent Heavy Vehicles      14            75                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    135           67                                     

C(m) (vph)                 1038          619                                    

v/c                        0.13          0.11                                   

95% queue length           0.45          0.36                                   

Control Delay              9.0           11.5                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           11.5                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

  



                                                        

523 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.6.3. Interseção 3 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 3                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2024                                                      

Project ID:  Ano de ampliação da fábrica em 2024                                

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   PR-090                                                    

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             10     0        6      12                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.53   0.53     0.53   0.53                  

Hourly Flow Rate, HFR              18     0        11     22                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0             3                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.53          0.53                                  

Hourly Flow Rate, HFR       0             5                                     

Percent Heavy Vehicles      0             33                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    11            5                                      

C(m) (vph)                 1612          977                                    

v/c                        0.01          0.01                                   

95% queue length           0.02          0.02                                   

Control Delay              7.2           8.7                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           8.7                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                 



                                                        

524 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.7. CENÁRIO 3 – ANÁLISE DA CAPACIDADE VIÁRIA E DO NPIVEL DE 

SERVIÇO PARA 2029 – DÉCIMO ANO DE OPERAÇÃO 

Os fluxogramas para a situação com empreendimento em 2029 são os seguintes. 

 
Figura 138: Fluxos para a hora de pico, em 2029, na Interseção 1. 

 

 
Figura 139: Fluxos para a hora de pico, em 2029, na Interseção 2. 

 

 
Figura 140: Fluxos para a hora de pico, em 2029, na Interseção 3. 

 



                                                        

525 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Aplicando-se a metodologia do HCM 2000, obtiveram-se os resultados a seguir. 

8.3.6.7.1. Interseção 1 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 1                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2029                                                      

Project ID:  Décimo ano de operação - 2029                                      

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Sentido PR-090                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             27     162      0      67                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.79   0.79     0.79   0.79                  

Hourly Flow Rate, HFR              34     205      0      84                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      328           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.79          0.79                                  

Hourly Flow Rate, HFR       415           0                                     

Percent Heavy Vehicles      36            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    0             415                                    

C(m) (vph)                 1340          698                                    

v/c                        0.00          0.59                                   

95% queue length           0.00          3.96                                   

Control Delay              7.7           17.4                                   

LOS                         A             C                                     

Approach Delay                           17.4                                   

Approach LOS                              C                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

  



                                                        

526 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.7.2. Interseção 2 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 2                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2029                                                      

Project ID:  Décimo ano de operação - 2029                                      

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Acesso a BR-376                                           

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             150    7        113    300                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.81   0.81     0.81   0.81                  

Hourly Flow Rate, HFR              185    8        139    370                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       80     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7             52                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.81          0.81                                  

Hourly Flow Rate, HFR       8             64                                    

Percent Heavy Vehicles      14            75                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    139           72                                     

C(m) (vph)                 1024          597                                    

v/c                        0.14          0.12                                   

95% queue length           0.47          0.41                                   

Control Delay              9.1           11.9                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           11.9                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

 

  



                                                        

527 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.7.3. Interseção 3 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 3                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2029                                                      

Project ID:  Décimo ano de operação - 2029                                      

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   PR-090                                                    

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             13     0        7      14                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.53   0.53     0.53   0.53                  

Hourly Flow Rate, HFR              24     0        13     26                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0             4                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.53          0.53                                  

Hourly Flow Rate, HFR       0             7                                     

Percent Heavy Vehicles      0             33                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    13            7                                      

C(m) (vph)                 1604          970                                    

v/c                        0.01          0.01                                   

95% queue length           0.02          0.02                                   

Control Delay              7.3           8.7                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           8.7                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

 

  



                                                        

528 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.8. CENÁRIO 4 – ANÁLISE DA CAPACIDADE VIÁRIA E D NÍVEL DE SERVIÇO 

PARA 2039 – VIGÉSIMO ANO DE OPERAÇÃO 

Os fluxogramas para a situação com empreendimento em 2039 são os seguintes. 

 

 
Figura 141: Fluxos para a hora de pico, em 2039, na Interseção 1. 

 

 
Figura 142: Fluxos para a hora de pico, em 2039, na Interseção 2. 

 

 
Figura 143: Fluxos para a hora de pico, em 2039, na Interseção 3. 



                                                        

529 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Aplicando-se a metodologia do HCM 2000, obtiveram-se os resultados a seguir. 

8.3.6.8.1. Interseção 1 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 1                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2039                                                      

Project ID:  Vigésimo ano de operação - 2039                                    

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Sentido PR-090                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             40     178      0      99                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.79   0.79     0.79   0.79                  

Hourly Flow Rate, HFR              50     225      0      125                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      344           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.79          0.79                                  

Hourly Flow Rate, HFR       435           0                                     

Percent Heavy Vehicles      36            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    0             435                                    

C(m) (vph)                 1300          637                                    

v/c                        0.00          0.68                                   

95% queue length           0.00          5.33                                   

Control Delay              7.8           21.9                                   

LOS                         A             C                                     

Approach Delay                           21.9                                   

Approach LOS                              C                                     

______________________________________________________________________________  

  



                                                        

530 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.8.2. Interseção 2 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 2                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2039                                                      

Project ID:  Vigésimo ano de operação - 2039                                    

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   Acesso a BR-376                                           

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             177    11       120    350                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.81   0.81     0.81   0.81                  

Hourly Flow Rate, HFR              218    13       148    432                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       80     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      11            60                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.81          0.81                                  

Hourly Flow Rate, HFR       13            74                                    

Percent Heavy Vehicles      14            75                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    148           87                                     

C(m) (vph)                 987           520                                    

v/c                        0.15          0.17                                   

95% queue length           0.53          0.60                                   

Control Delay              9.3           13.3                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           13.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

                                                                                

  



                                                        

531 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

8.3.6.8.3. Interseção 3 

HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              Francisco                                                 

Agency/Co.:           PRM Engenharia                                            

Date Performed:       10/09/2014                                                

Analysis Time Period: 16:45 - 17:45                                             

Intersection:         Interseção 3                                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2039                                                      

Project ID:  Vigésimo ano de operação - 2039                                    

East/West Street:     PR-513                                                    

North/South Street:   PR-090                                                    

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             19     0        11     21                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.53   0.53     0.53   0.53                  

Hourly Flow Rate, HFR              35     0        20     39                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0             5                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.53          0.53                                  

Hourly Flow Rate, HFR       0             9                                     

Percent Heavy Vehicles      0             33                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    20            9                                      

C(m) (vph)                 1589          956                                    

v/c                        0.01          0.01                                   

95% queue length           0.04          0.03                                   

Control Delay              7.3           8.8                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           8.8                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  
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8.3.6.9. ANÁLISE COMPARADA DA CAPACIDADE VIÁRIA E DO NÍVEL DE SERVIÇO 

NOS ACESSOS E PRINCIPAIS INTERSEÇÕES NAS SITUAÇÕES SEM E 

COM O EMPREENDIMENTO.  IDENTIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS VIÁRIOS 

E APROXIMAÇÕES DE INTERSEÇÃO SIGNIFICATIVAMENTE IMPACTADAS 

PELO TRÁFEGO ADICIONAL 

Após definidos os níveis de serviço para as Interseções 1, 2 e 3 para os diferentes 

cenários propostos, é interessante que seja feito um comparativo entre os indicadores de 

desempenho para que sejam quantificados os impactos causados no sistema viário em 

função da implantação do empreendimento. 

O HCM2000 fornece os dados de demora e nível de serviço em um cruzamento para 

cada uma das aproximações controladas por sinalização ou regra de parada, quer sejam os 

fluxos da via secundária ou então as conversões à esquerda nas vias principais. Para os 

movimentos que não possuem controle, ou seja, ocorrem livremente, não são feitos 

cálculos. Para facilitar o entendimento do quadro comparativo, a Figura 144, Figura 145 e a 

Figura 146 mostram a nomenclatura adotada para as aproximações das duas interseções. 

 

 
Figura 144: Fluxo pesquisados na Interseção 1. 

 

 

Figura 145: Fluxo pesquisados na Interseção 2. 
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Figura 146: Fluxo pesquisados na Interseção 3. 

 

Os comparativos são mostrados na Tabela 128, Tabela 129 e Tabela 130. 

Tabela 128: Quadro comparativo de demoras e nível de serviço para os 5 cenários estudados na 
Interseção 1. 

Dados 

Interseção 1 – Bifurcação PR-513 – Passo do Pupo 

Aproximação 

2 - Esquerda 3 – Esquerda/Direita 

Atual 2019 2024 2029 2039 Atual 2019 2024 2029 2039 

Volume 0 0 0 0 0 18 170 323 328 344 

Volume Corrigido 0 0 0 0 0 22 215 408 415 435 

Capacidade 1583 1466 1356 1340 1300 851 786 723 698 637 

v/c 0 0 0 0 0 0,03 0,27 0,56 0,59 0,68 

Demora (s/veic) 7,3 7,5 7,7 7,7 7,8 9,3 11,3 16,2 17,4 21,9 

Nível de Serviço A A A A A A B C C C 

 

Tabela 129: Quadro comparativo de demoras e nível de serviço para os 5 cenários estudados na 
Interseção 2. 

Dados 

Interseção 2 – Bifurcação PR-513 – Acesso para Ponta Grossa 

Aproximação 

2 – Esquerda / Direita 3 – Esquerda 

Atual 2019 2024 2029 2039 Atual 2019 2024 2029 2039 

Volume 13 34 54 59 71 8 59 110 113 120 

Volume Corrigido 15 41 67 72 87 9 72 135 139 148 

Capacidade 850 669 619 597 520 1184 1109 1038 1024 987 

v/c 0,02 0,06 0,11 0,12 0,17 0,01 0,06 0,13 0,14 0,15 

Demora (s/veic) 9,3 10,7 11,5 11,9 13,3 8,1 8,5 9,0 9,1 9,3 

Nível de Serviço A B B B B A A A A A 

 



                                                        

534 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Complexo Mineroindustrial 

Tabela 130: Quadro comparativo de demoras e nível de serviço para os 5 cenários estudados na 
Interseção 3. 

Dados 

Interseção 3 – PR-513 x PR-090 

Aproximação 

2 – Esquerda 3 – Esquerda  / Direita 

Atual 2019 2024 2029 2039 Atual 2019 2024 2029 2039 

Volume 4 5 6 7 11 2 2 3 4 5 

Volume Corrigido 7 9 11 13 20 3 3 5 7 9 

Capacidade 1619 1625 1612 1604 1589 984 980 977 970 956 

v/c 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 

Demora (s/veic) 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 

Nível de Serviço A A A A A A A A A A 

 

A Interseção 1 é a interseção mais carregada do sistema viário em estudo, pois é o 

ponto onde 100% do tráfego transita para acessar ou sair do empreendimento. O nível de 

serviço na aproximação 3 é o parâmetro que mais se altera no horizonte de projeto. Após a 

implantação do empreendimento, as demoras aumentam de forma muito suave e, embora o 

nível de serviço caia para B, a interseção continua operando de forma desejável. No período 

de 20 anos, em 2039, as demoras sobem para 21,9 segundos por veículo, o que representa 

um nível de serviço C. Considerando que interseções trabalhando em nível de serviço D ou 

melhor são operacionalmente aceitáveis, pode-se concluir que o impacto não é significativo 

no horizonte de 20 anos, mesmo com o aumento da produção. 

 Na Interseção 2, muito embora exista um carregamento de tráfego gerado pelo 

empreendimento, o impacto na fluidez é muito pequeno, sendo que a interseção opera com 

Nível de Serviço B no horizonte de 20 anos, com demoras máximas de 13,3 segundos por 

veículo na aproximação 2.  

A interseção 3 não é impactada pelo empreendimento. As condições de tráfego na 

PR-090 são muito ruins e não há condições técnicas para o tráfego frequente de veículos 

pesados. Desta forma, como o tráfego de veículos neste local é muito pequeno, mesmo 

considerada a taxa de crescimento de tráfego de 4% ao ano no período de 20 anos, a 

interseção opera em Nível de Serviço A. 

Os fluxos que vem pela rodovia BR-376 e que se destinam à nova fábrica, ou vem da 

fábrica e se destina à rodovia não causarão impacto na interseção da PR-513 com a BR-

376. Apesar de ser um entroncamento em nível, há passagens inferiores a curtas distâncias 

que poderão ser usadas.  

Para o fluxo que se destina à Curitiba há uma passagem inferior 1.600 metros após o 

entroncamento no sentido de Ponta Grossa que permite o retorno para Curitiba. 
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Para o fluxo que vem de Ponta Grossa há uma passagem inferior 750 metros após o 

entroncamento que permite o retorno e acesso à PR-513. 

A PR-513, em conjunto com os acessos da fábrica da Makita e da Cargil, conecta-se 

a uma via lateral da rodovia federal com 130 metros de extensão. Há uma faixa de 

desaceleração de 150 metros antes e uma faixa de aceleração de 130 metros depois da via 

lateral. Este dispositivo atende aos preceitos do Manual de Acesso de Propriedades 

Marginais a Rodovias Federais – Publicação IPR-728/2006. 

8.3.7. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

Os trabalhos de investigação arqueológica serão elaborados a partir de visitas a 

campo, com coleta de informações junto à população do entorno, levantamento do 

patrimônio material e imaterial da área de pesquisa, vistorias em superfície e subsuperfície 

com execução de sondagens na área submetida a impactos provenientes da atividade 

mineradora e instalação da fábrica e outras obras que venham a interferir no subsolo. 

Também serão executadas as atividades de Educação Patrimonial direcionadas à 

população lindeira ao empreendimento. Os trabalhos de campo serão regidos por 

metodologia reconhecida cientificamente, utilizada em pesquisas arqueológicas do gênero, 

respeitando-se, todavia, as particularidades locais. 

O contexto cultural da área, também na sua dimensão arqueológica, será obtido 

através de vistorias de campo e com a análise da bibliografia existente para a região alvo 

desta pesquisa. Esta bibliografia é composta por relatórios e publicações sobre trabalhos 

arqueológicos desenvolvidos, bem como obras publicadas referentes à história, etnohistória 

e outras que caracterizem culturalmente a área de influência indireta do projeto. 

Os resultados obtidos nesta fase do estudo serão apresentados através de relatório 

de pesquisa contendo as medidas de proteção ao patrimônio arqueológico que, por ventura 

seja identificado, com vistas à obtenção, pelo empreendedor, da Licença Prévia (LP) do 

empreendimento. 

8.3.7.1. OBJETIVOS 

O objetivo primordial deste projeto de diagnóstico interventivo é de identificar 

vestígios arqueológicos materiais na área de implantação da mina e fábrica de cimento e 

produzir novos conhecimentos acerca da ocupação histórica e pré-histórica da região. 

Os objetivos pontuais classificam-se no aprofundamento do conhecimento 

arqueológico da região; no reconhecimento do patrimônio cultural e natural existente na 

região pesquisada com abordagens na cultura material e imaterial; na tomada de ações que 

apontem para as diretrizes voltadas à preservação ou salvamento de sítios arqueológicos 
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que possam ser identificados durante o levantamento da área do empreendimento; na 

divulgação dos conhecimentos arqueológicos para a comunidade afetada pelo 

empreendimento, assim como nas proposições de medidas compensatórias/mitigatórias, e 

por fim, na liberação da área para instalação do empreendimento. 

8.3.7.2. BREVE HISTÓRICO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A ARQUELOGIA E HISTÓRIA 

DA REGIÃO 

8.3.7.2.1. Panorama Arqueológico 

O empreendimento está posicionado na porção sul/sudoeste da bacia hidrográfica do 

rio Ribeira. A ocupação humana para esta região encontra-se relacionada ao contexto do 

Vale do Rio Ribeira, notadamente um corredor de ligação entre o litoral e o planalto, 

largamente utilizado tanto em períodos pré-cabralinos quanto em tempos históricos. O 

relevo do Vale do Ribeira de Iguape apresenta, na transição do litoral para o interior, 

facilidades para os grupos de caçadores-coletores e pescadores para a perambulação e 

captação de recursos neste ambiente, em proximidade com os rios e o mar. Esta situação 

privilegiada do ponto de vista do trânsito de populações pretéritas é atestado pela variada 

tipologia dos sítios arqueológicos observado ao longo do curso do citado rio, como sítios 

líticos, cerâmicos, sambaquis fluviais e litorâneos, bem como sítios de cunho histórico. 

Os grupos caçadores-coletores foram os primeiros a adentrar o planalto:  

Esses eram nômades e constituídos por pequeno número de pessoas 

que se dedicavam à exploração dos recursos naturais, como a caça e 

a coleta. Detentores de uma indústria lítica bem desenvolvida, 

produziam utensílios que os auxiliavam em suas atividades. Sítios a 

eles relacionados foram localizados na nascente de um afluente do 

Rio Iguaçu, em São José dos Pinhais (PR CT 35), ao lado do mesmo 

rio, no bairro de Umbará (PR CT 37), do rio Passaúna, em Araucária 

e Campo Largo (PR CT 43, 46, 48 e 55) e do rio Açungui, também em 

Campo Largo (PR RB 4)5 

Conforme De Blasis, os sítios líticos do alto/médio Ribeira são pequenos (no máximo 

1800m2) contendo pacote estratigráfico de aproximadamente 60cm, com artefatos 

                                                 

5 SGANZERLA, Eliane M; CHMYZ, Igor; VOLCOV, Jonas E; et al. A arqueologia do Contorno Leste de Curitiba. Arqueologia: 

Revista do CEPA/UFPR, v.7. Curitiba: CEPA, 1996, p.5. 
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produzidos a partir do lascamento de rochas como sílex, calcedônia, quartzo ou, mais 

raramente, quartzito, calcário e outras rochas disponíveis na região6. 

Posteriormente a esses grupos sem domínio da cerâmica apresentam-se na região 

os caçadores-coletores-horticultores responsáveis pelos sítios com cerâmica: 

[...] a partir do início da era cristã, a região planáltica do rio Ribeira, 

assim como os espaços circunjacentes, foram sendo paulatinamente 

ocupados por grupos ceramistas, portadores de uma economia 

diferenciada dos grupos caçadores–coletores pré-ceramistas. Esses 

grupos praticavam a caça, pesca e a coleta de alimentos, eram 

detentores de técnicas para fabricação de objetos e recipientes 

cerâmicos destinados a preparar, assar, cozer e guardar alimentos e, 

também, possuíam conhecimentos de horticultura. Isto lhes 

possibilitava a permanência mais prolongada em um mesmo local e a 

formação de grupos mais numerosos7. 

Em períodos mais remotos percebe-se nestes sítios uma cerâmica de formas 

simples e com raras decorações, que utiliza antiplástico mineral resultando em vasilhames 

pequenos, globulares, tendendo a uma altura maior que a largura8. Os artefatos líticos 

associados são relativamente abundantes, com muitas lascas geralmente não retocadas, 

salvo pequenos raspadores de quartzo9. Além da cerâmica, outra característica é marcante 

nestes grupos: as estruturas escavadas (estruturas subterrâneas e montículos). 

Escavando um espaço circular no solo e cobrindo a abertura externa 

com folhas, o índio obtinha um abrigo eficiente contra as intempéries 

dos meses frios do ano. Essas habitações são registradas nas fases 

situadas nas regiões mais frias e não excluem, nos seus sítios, as 

habitações normais, construídas de madeira e folhas na superfície do 

terreno; estas eram utilizadas nos meses quentes10. 

Os grupos produtores destes sítios podem ser associados etnograficamente a grupos 

indígenas do tronco linguístico Jê. 

                                                 

6 DE BLASIS, Paulo. A indústria dos sítios líticos do médio vale do Ribeira de Iguape: um ensaio tipológico. Revista de Pré-

História 7:89-111. Instituto de Pré-História da Univ. de S. Paulo, 1989 
7 CNEC ENGENHARIA. Estudo de impacto ambiental da UHE Tijuco Alto, Companhia Brasileira de Alumínio. Relatório 

técnico. São Paulo: 2005. Disponível em: <http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Tijuco%20Alto/N-

12%20DIAGN%D3STICO%20AID/MEIO%20SOCIO%20ECONOMICO/12.3.5%20-%20ARQUEOLOGIA/TEXTO 

%20PDF/121.3.5.-Arqueologia.pdf> Acesso em: 17 mai 2014. P.546. 
8 PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1992, p.322. 
9 PROUS, 1992, pp.324-325. 
10 CHMYZ, 1995, apud SGANZERLA et al, 1996, p.6. 
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Em períodos mais recentes, os ceramistas passam a ser representados pelos grupos 

associados aos Guarani, portadores de cerâmica mais elaborada, grossa, com decorações 

(ungulados, escovados, etc.) e pinturas (geralmente sobre engobo, formando ziguezagues, 

círculos, cruzes, volutas...). Aliás, a decoração policrômica pode ser considerada um traço 

diagnóstico para este grupo. Produziam peças de porte variado utilizadas no cotidiano para 

o preparo de alimentos e bebidas, bem como nos rituais funerários (urnas funerárias), onde 

é possível encontrar restos esqueletais em seu interior11. 

Entre os sítios pesquisados, estão ainda os sambaquis fluviais, que apresentam 

datações de 11.000 anos A.P12. As pesquisas iniciais foram lideradas pelo espeleólogo Guy-

Christian Collet, nas décadas de 70 e 80 do século passado. Os grupos que viveram nos 

sambaquis fluviais possuem semelhanças com os grupos dos sambaquis do litoral de São 

Paulo e do Paraná, mostrando que houve realmente um contato considerável entre a 

planície costeira das terras baixas e o planalto, ao menos no estado de São Paulo a partir 

da segunda metade do Holoceno. 

Por fim, existem as evidências históricas, compostas por sítios com a tradicional 

cerâmica cabocla, engenhos, moradias quilombolas e remanescentes das atividades de 

mineração. A cerâmica observada em tais sítios é classificada como Neobrasileira: 

Vinculada ao período histórico, quando da ocupação Ibérica, uma 

terceira tradição ceramista foi registrada no vale do rio Ribeira: a 

Neobrasileira. Resultante da miscigenação havida entre índios e 

europeus e, provavelmente africanos, seus sítios se caracterizam 

pela presença significativa de cerâmica doméstica confeccionada por 

grupos familiares, através de técnicas indígenas (de origem Tupi-

guarani) e/ou africanas, mas com evidências da influência do europeu 

através da modificação de suas formas, bases e decoração plástica13. 

Esboço Histórico 

As primeiras investidas de europeus em território paranaense não buscavam um 

povoamento real destas terras, mas sim um caráter exploratório: 

A primeira expedição organizada para explorar o interior do atual 

território paranaense e que deveria alcançar o rio Iguaçu data de 

1531 quando Francisco de Chaves e Pero Lobo foram enviados por 

                                                 

11 PROUS, 1992. 
12 Essa datação corresponde ao o sambaqui da Capelinha (hoje situado no interior do parque de Jacupiranga) 
13 CNEC ENGENHARIA, 2005, p.547 
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Martin Afonso de Souza à procura de ouro e prata. A expedição, no 

entanto, foi trucidada por índios entre os rios Paraná e Iguaçu14. 

Uma ocupação histórica mais duradoura das terras que hoje formam o estado do 

Paraná tem origens espanholas. Entre 1555 e 1557, o governo Paraguaio apossou-se de 

parte do território paranaense compreendido entre o rio Paraná, próximo a foz do Piquiri e 

foz do Corumbataí, iniciando dessa forma o processo que resultaria na criação da Ciudad 

Real del Guayrá, destruída em meados do século XVIII pelos paulistas, pondo termo às 

pretensões paraguaias sobre a região15. 

Um processo de povoamento contínuo somente teve início no século XVIII, iniciando 

com a busca de ouro de aluvião em território paranaense (busca que logo deixou de render 

frutos, pois a quantidade do metal era pequena). Neste momento estrutura-se o latifúndio 

campeiro nos Campos Gerais, ancorado na criação e comércio de gado, atividades 

extrativistas e comércio exportador de erva-mate16. 

Em 1731 abre-se o Caminho do Viamão, que estimula a criação e a invernagem de 

gado, dando início ao ciclo do tropeirismo, que se constituiu a principal atividade econômica 

paranaense do século XVIII. É na esteira da implantação e utilização do Caminho que se 

originam as cidades de abrangidas no presente estudo. Sobre Ponta Grossa. 

[...] a primeira notícia de ocupação da nossa região, foi em 1704, 

quando Pedro Taques de Almeida requereu uma sesmaria no 

território paranaense. Foi seu filho José Góis de Morais e seus 

cunhados que vieram tomar posse das terras, trouxeram empregados 

e animais e fundaram currais para criar gado. Suas terras eram 

formadas pelas sesmarias do Rio Verde, Itaiacoca, Pitangui, 

Carambeí e São João, de onde surgiram as primeiras fazendas17. 

Foi a partir de locais de pouso dos tropeiros que se iniciou a formação do povoado 

original. Em 1823 atinge o status de freguesia, em 1855 chega à vila (desmembrada da vila 

de Castro) e em 1862 forma-se cidade. Em 1871 tem sua denominação alterada para 

Pitangui, mas já no ano seguinte retoma sua denominação original. 

                                                 

14 CHMYZ, Igor; SGANZERLA, Eliane M; VOLCOV, Jonas E; et al. A arqueologia da área da mina Dois Irmãos, em São 

Mateus, Paraná. Arqueologia: Revista do CEPA/UFPR, v.2. Curitiba: CEPA, 2009, p.21. 
15 MARTINS, Romário. História do Paraná. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1995. 
16 GOVERNO DO PARANÁ. Um pouco de história. Disponível em: 

<http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1>. Acesso em 12set13. 
17 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades@. Ponta Grossa, histórico. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php? lang=&codmun=411990>. Acesso em 17 abr 2014. 
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Já Campo Largo tem suas origens vinculadas ao ciclo do ouro do Paraná e ao 

desenvolvimento de Curitiba. Formalmente, inicia-se sua ocupação com a doação de terras 

feitas pelo capitão Antônio da Costa, em 1819, para que ali se instalasse um povoado. O 

local se desenvolveu e constituiu-se distrito de Curitiba já em 1841. Quase 30 anos depois, 

é elevado à categoria de vila com a denominação de Campo Largo, pela Lei Provincial n.º 

219, de 02 de abril de 1870 (mas somente instalada no ano seguinte). A condição de cidade 

foi alcançada em 1882 e mantida desde então18. 

Sítios Arqueológicos Cadastrados no CNSA 

A pesquisa realizada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CNSA/IPHAN) apontou para a presença de 12 

sítios arqueológicos nos municípios atingidos pelo empreendimento, variando entre sítios 

cerâmicos, líticos e abrigos sob rocha. Os sítios apresentados pelo cadastro estão listados 

nos quadros a seguir. 

PONTA GROSSA 

PR00715 Lavrinha Sítio cerâmico a céu aberto, tradição Tupiguarani. 

PR00909 Abrigo sob Rocha Cambiju Sítio lítico em abrigo sob rocha, com pinturas rupestres. 

PR00910 Abrigo Morro do Castelo 
Sítio lítico em abrigo sob rocha, com presença de material lascado e estruturas de 

combustão. 

Fonte: CNSA/IPHAN 

 
CAMPO LARGO 

PR00072 Rio Bonito Sítio cerâmico a céu aberto. 

PR00073 Santa Cruz Sítio cerâmico a céu aberto. 

PR00738 Pedreira Sítio cerâmico a céu aberto. 

PR00739 Sanguinha Sítio cerâmico a céu aberto. 

PR00740 Palmeira 1 Sítio cerâmico a céu aberto, tradição Tupiguarani. 

PR00741 Palmeira 2 Sítio cerâmico a céu aberto, tradição Itararé. 

PR00742 Palmeira 3 
Sítio cerâmico a céu aberto, tradição Itararé, com presença de estruturas de 

lascamento e combustão. 

PR00743 Rio Ferraria 1 Sítio cerâmico a céu aberto, com delimitação das bases das antigas habitações. 

PR01271 CERNE 1 Sítio lítico a céu aberto. 

Fonte: CNSA/IPHAN 

                                                 

18 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades@. Campo Largo, histórico. Disponível em: < 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php? lang=&codmun=410420&search=|campo-largo>. Acesso em 17 abr 2014. 
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A maior parte dos sítios cadastrados no CNSA para os municípios envolvidos foi 

registrada durante o Projeto Arqueológico Passaúna, desenvolvido pelo Centro de Estudos e 

Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná em 1985. 19 

No entanto, as referências a sítios arqueológicos nos municípios atingidos pelo 

empreendimento demonstram maior variedade de sítios arqueológicos: 

 
[...] nos municípios de Piraquara, S. José dos Pinhaes, [...] Coritiba, 

Campo Largo, [...] existem em abundância as covas [...]; nellas e em 

suas proximidades encontram-se: panellas de argila e pedaços 

destas; machados de pedra polida; pontas de flechas de quartzo 

lascado; um ou outro tembetá de rocha raríssimo, mós de pedra 

polida para pilão ou almofariz20. 

8.3.7.3. METODOLOGIA A SER APLICADA 

A execução de uma pesquisa de arqueologia preventiva completa e eficiente exige 

que se obtenha uma série de dados para o adequado desenvolvimento dos trabalhos, 

dentre os quais são essenciais: informações acerca do ambiente físico onde a mesma será 

desenvolvida; conhecimento de cunho arqueológico, etnohistórico e histórico regional; 

conhecimento das obras que demandaram a pesquisa. Apenas de posse desses dados é 

que se torna possível se desenvolver uma sistematização dos estudos arqueológicos 

adequada ao ambiente físico e cultural em tela e coerente com as exigências do 

empreendimento. 

Para se alcançar os objetivos propostos serão aplicadas técnicas de gabinete e 

campo, determinando assim etapas claramente distintas: na etapa inicial, desenvolvida em 

gabinete, serão analisadas as diversas fontes bibliográficas disponíveis para a região; em 

seguida, será desenvolvida a etapa de campo, onde se desenrola a parte essencialmente 

interventiva e de pesquisa in loco do trabalho, com as vistorias em superfície e as 

sondagens em subsuperfície, bem como as atividades de educação patrimonial. As 

investigações em campo serão dirigidas ainda às comunidades lindeiras ou situadas no 

interior da área de pesquisa na busca de informações que caracterizem a cultura imaterial e 

eventuais atividades tradicionais ainda em uso. A pesquisa de cunho cultural se estenderá 

às prefeituras dos municípios afetados e suas respectivas casas de cultura e centros 

comunitários, buscando-se relatar dados sobre patrimônios culturais já conhecidos. 

                                                 

19 CHMYZ, Igor. Histórico das pesquisas de salvamento arqueológico no estado do Paraná. In: Anais do I Simpósio de Pré-

História do Nordeste Brasileiro (1987). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1991. 
20 BORBA, Telêmaco; 1908 apud CHMYZ, Igor. A arqueologia da área do aterro sanitário da região metropolitana 

de Curitiba, em Mandirituba, Paraná. Arqueologia: Revista do CEPA/UFPR, v.2. Curitiba: CEPA, 2003. 
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Na etapa de gabinete será produzida uma revisão bibliográfica e cartográfica da 

região pesquisada, referentes à sua hidrografia, relevo, geo/pedologia e outras 

características do meio-ambiente físico relevantes para ocupação humana, particularmente 

de grupos pré coloniais. Também será aprofundada a revisão bibliográfica relacionada à 

ocupação pré-colonial e histórica da região, buscando produzir um recorte local do 

panorama arqueológico. A conjunção desses estudos prévios em fontes secundárias 

permitirá a contextualização da área ainda em laboratório, possibilitando à equipe de 

trabalho o início da etapa de campo já com um aporte de conhecimentos sobre o ambiente e 

sua ocupação passada que facilite uma observação mais acurada do espaço onde serão 

desenvolvidos os estudos. As observações feitas no local associadas às informações 

ambientais são importantes instrumentos que o arqueólogo utiliza para a identificação de 

locais com potencial de ocupação humana, sobretudo pré-histórica, observando critérios de 

probabilidade arqueológica, ou seja, áreas que apresentam geoindicadores relativos à 

ocupação humana pretérita. Para Morais, os geoindicadores “são elementos do meio físico e 

biótico dotados de alguma expressão locacional para os sistemas regionais de povoamento, 

indicando locais de assentamentos antigos.” Estes indicadores podem ser geográficos, 

como áreas planas ou razoavelmente planas que possibilitem melhor instalação, fontes de 

matéria prima, contextos hídricos que possibilitem melhor aproveitamento da água como foz 

de pequenos córregos, entre outros. Podem também ser fitológicos, como a cobertura 

vegetal que pode apresentar áreas de pouca fertilidade ocasionada por estratos 

arqueológicos compactados ou de alta fertilidade, resultantes de alta concentração de 

matéria orgânica, sobretudo em sítios arqueológicos históricos21. Assim, a atenta 

observação da paisagem – associada ainda às informações obtidas por meio de entrevistas 

com ocupantes da região – será primordial na escolha das áreas a serem submetidas às 

vistorias de superfície ou subsuperfície. Este enfoque de arqueologia da paisagem vem 

ganhando força ao longo dos anos e hoje é imprescindível para um estudo arqueológico 

completo: 

[...] el enfoque [da arqueologia] se ha ampliado para incluir paisajes 

completos y la prospección superficial como complemento – o incluso 

sustitución – de la excavación. Los arqueólogos se han dado cuenta 

de que existe una gran variedad de datos arqueológicos “fuera de 

yacimientos” o que no constituyan “yacimientos propiamente dichos”, 

desde artefactos dispersos a estructuras, huellhas [marcas] de arado 

                                                 

21 MORAIS, José Luiz de. Reflexões acerca da arqueologia preventiva. In: MORI, Victor Hugo et al (org).  Patrimônio: 

atualizando o debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2006.  
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o limites de campos, y que sin embargo proporcionan información 

valiosa relativa a la explotación humana del entorno22. 

Para a execução das atividades de campo a região do empreendimento será 

subdividida em três áreas distintas, de acordo com o nível de impacto a que serão 

submetidas, conforme descrito a seguir: 

ADA (Área Diretamente Afetada): 397,2480 hectares subdividida em área da fábrica, 

áreas de estacionamento de caminhões e estrada de acesso;  área da mineração, cavas, 

depósito de estéril, outras áreas de apoio e zonas de amortecimento (ver mapa, anexo). 

Nestas áreas serão realizadas vistorias em áreas que apresentem potencial arqueológico, 

sugeridas por geo ou fitoindicadores ou ainda por informações orais. Tais vistorias se 

constituirão de caminhadas com inspeção de superfície (nos locais onde o solo esteja 

exposto, como áreas lavradas ou terraplenadas) ou sondagens intensivas (onde a cobertura 

vegetal existente permitir este tipo de procedimento e o potencial arqueológico justificá-lo). 

Áreas com potencial arqueológico e que sejam cobertas por vegetação de maior porte serão 

vistoriadas por meio de caminhadas pelas trilhas eventualmente existentes e submetidas a 

sondagens assistemáticas, de acordo com as possibilidades oferecidas pelo ambiente23. 

AID (Área de Influência Direta): 635,9414 hectares definida como um raio de 250 

metros do entorno da ADA. Como na ADA, as vistorias em superfície e/ou sondagens 

ocorrerão num sistema de probabilidades que buscarão indícios de ocupação humana 

pretérita em locais selecionados por seu potencial. Os critérios de definição de vistorias e 

sondagens também serão os mesmos utilizados na ADA.  

É importante ressaltar que a gleba onde será implantado o empreendimento, tanto na 

ADA como na AID, apresenta relevo variando de forte ondulado a montanhoso na maior 

parte de sua superfície, circunstância ambiental que tende a diminuir o potencial 

arqueológico. Os trechos de relevo plano a ondulado, mais propícios aos assentamentos 

humanos pretéritos ficam restritos geralmente as áreas de topo de relevo e quase sempre 

são ocupadas por áreas de reflorestamento ou pastagens atualmente. 

AIE (Área de Influência Expandida): Conforme José Luiz de Morais, a AIE é 

composta pelo município onde se pretende instalar o empreendimento, no caso deste 

projeto, os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no estado do Paraná. Será 

inicialmente estudada de forma bibliográfica, de modo a se contextualizar o patrimônio 

cultural material existente, representado pelas dimensões arqueológicas, históricas e 

                                                 

22 RENFREW, Colin; BAHN, Paul. Arqueología: Teorías, Métodos y Práctica. Madri: Ediciones Akal, 1993, pp.65-66 
23 PLOG, Stephen et al. Decision making in modern surveys. In: Advances in archaeology method and theory. New York: 

Academic Press, 1978. 
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arquitetônicas presentes ou iminentes no município. Também serão procedidas visitas às 

sedes dos municípios, buscando travar contato com suas casas de cultura, museus e outras 

entidades de guarda de acervos e valores culturais, buscando-se tecer um reconhecimento 

de seu patrimônio cultural, material e imaterial. A área do projeto de engenharia também 

será alvo de coleta de informações culturais coletando-se dados sobre a cultura imaterial 

das comunidades e eventuais atividades tradicionais ainda presentes. O resultado esperado 

é um diagnóstico histórico-cultural, parte integrante do relatório de pesquisa, apresentando 

assim um panorama cultural regional. 

A execução dos trabalhos de campo será organizada com duas equipes composta 

por um arqueólogo ou um técnico em arqueologia e um homem de apoio a ser contratado, 

preferencialmente no local da pesquisa, coordenadas pelo arqueólogo responsável pela 

pesquisa.  

Cada equipe será munida de um equipamento de GPS (Global Positioning System) 

portátil com as coordenadas UTM dos limites do empreendimento, mapas contendo o 

projeto de engenharia, trado manual de 60mm de diâmetro e comprimento útil 120cm, 

máquina fotográfica e caderno para registro de informações de campo. 

Caso haja a identificação de sítios arqueológicos, estes serão cadastrados em ficha 

do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (CNSA). 

Qualquer vestígio arqueológico que eventualmente for coletado será encaminhado à 

Instituição que ampara esta pesquisa, Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas – 

CEPA, Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes.  

Com o término da etapa de campo os trabalhos de gabinete serão retomados de 

modo a se elaborar o relatório final de pesquisa. 

8.3.7.4. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

A realização do programa de educação patrimonial é uma das características 

principais dos projetos de arqueologia preventiva. Esta etapa é de suma importância no 

contexto da preservação do patrimônio cultural nacional, pois diferentes grupos entram em 

contato com a temática, mesmo que de forma breve e esporádica.  

Os projetos de educação patrimonial podem ser destinados às comunidades 

escolares e aos moradores das localidades atingidas pelo empreendimento. As ações são 

realizadas em forma de conversas culturais interativas e atividades lúdicas abordando a 

arqueologia da região.  

A Educação Patrimonial deve ser um instrumento de educação no processo do 

ensino formal e não formal, bem como um instrumento de “alfabetização cultural”, aqui 

entendida como uma... 
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[...] pedagogia que propõe a descolonização da memória e do 

imaginário do ser humano através de diálogo cultural com outros, por 

meio de processos de sensibilização, auto-leitura, auto-

conscientização e transformação coletiva (...) descoloniza a 

inconsciência política e a memória corporal para intervir na 

reprodução do passado; uma pedagogia que cultiva a sensibilidade 

intercultural e a consciência performativa necessárias à formação de 

novas comunidades solidárias e cooperativas, e novas políticas 

democráticas de libertação24. 

 

Para o projeto em tela serão adotadas duas técnicas distintas e complementares 

para a execução das atividades: Comunicação Patrimonial com as comunidades lindeiras ao 

empreendimento e a Educação Patrimonial em sala de aula. 

8.3.7.4.1. Comunicação Patrimonial 

Esta ação educacional estará direcionada a comunidade localizada no entorno do 

empreendimento. Tem como recurso pedagógico principal um folder elaborado 

especificamente para o projeto, em linguagem clara e objetiva, que aborda desde 

informações acerca do empreendimento quanto informações arqueológicas essenciais: 

conceito, método de trabalho utilizado em diagnósticos arqueológicos interventivos, 

esclarecimentos sobre a necessidade e importância da preservação deste bem cultural, bem 

como contatos com a empresa responsável pela pesquisa e com o órgão protetor e 

fiscalizador do patrimônio arqueológico. 

A comunicação patrimonial procura não interferir no cotidiano das comunidades. Por 

isso acontece em conversas informais, normalmente nas residências ou estabelecimentos 

próximos a área de pesquisa. 

8.3.7.4.2. Educação Patrimonial 

Esta ação educacional procura atingir o público escolar, através de material didático-

pedagógico elaborado especialmente para este fim. As atividades serão desenvolvidas em 

escola próxima ao empreendimento, buscando os alunos na faixa etária de 10 a 12 anos (5° 

ao 7° ano), adequando-se ao calendário escolar. Os recursos didáticos e estratégias são 

elaborados a partir do diálogo com diretores, professores e/ou pedagogos das escolas, 

consoante sempre com os conhecimentos prévios dos estudantes e buscando o maior 

aproveitamento das informações repassadas, assim como adequação à realidade dos 

                                                 

24 BARON, Dan. Alfabetização Cultural. A luta por uma nova humanidade. SP: Alfarrábio, 2004, p.159. 
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alunos. As escolas onde terão lugar as atividades serão preferencialmente da rede pública 

municipal ou estadual, escolhidas uma em cada município atingido pelo empreendimento 

(Ponta Grossa e Campo Largo), tendo preferência aquelas que estiverem mais próximas da 

ADA. 

Os objetivos da Comunicação e da Educação Patrimonial estão interligados e 

buscam: despertar o interesse da população abrangida pelos temas abordados; socializar os 

conhecimentos sobre o patrimônio arqueológico; tornar os diferentes públicos atingidos 

multiplicadores das ações pró-patrimônio. 

As atividades serão registradas através de fotografias para posterior elaboração de 

relatório. 

8.3.7.5. DIVULGAÇÃO DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA 

Os resultados alcançados nesta pesquisa serão apresentados em forma de artigo em 

eventos de arqueologia, que tratam especificamente de projetos realizados através da 

arqueologia preventiva, e farão parte de um Relatório, que será encaminhado ao IPHAN do 

Paraná. 
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9. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

9.1. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

O empreendimento objeto deste EIA contempla, para sua instalação e operação, 

uma série de intervenções no ecossistema local, já alterado inclusive, tendo em vista o 

conjunto de obras necessárias para a implantação de um complexo envolvendo: 

i) Lavra e Beneficiamento, e  

ii) Unidade Industrial, para a fabricação de cimento.  

Os impactos inerentes à instalação e operação do empreendimento são 

apresentados e discutidos ao longo deste texto. Para subsidiar a discussão, far-se-á a 

seguir uma síntese das características principais do complexo, com o objetivo de propiciar 

uma melhor compreensão dos impactos previstos. 

LAVRA E BENEFICIAMENTO 

Os levantamentos e estudos realizados para a Reavaliação das Reservas e 

elaboração do novo Plano de Aproveitamento Econômico possibilitaram a definição do 

volume de recursos aproveitáveis a serem explotados, bem como a metodologia dos 

trabalhos de lavra. Como resultado foram modeladas (software Vulcan) e projetadas duas 

cavas, denominadas Cava Norte e Cava Sul, totalizando uma reserva lavrável de 

334.991.685 t, sendo 306.291.344 t de calcário e 28.700.341 t de argila (Tabela 131). 

Tabela 131: Quadro de Reservas (Fonte: Plano de Aproveitamento Econômico-PAE, 2014). 
RESERVA MEDIDA – RM (t) LAVRÁVEL – RL (t) VIDA ÚTIL 

(anos) 
Calcário 382.864.180 306.291.344 

134 * Argila 36.069.139 28.700.341 

Totais 418.933.319 334.991.685 

* Para uma produção de 2.500.000 t/ano 

O método de lavra a ser adotado é a céu aberto através de bancadas descendentes 

sucessivas, desmonte por explosivos, carregamento por escavadeira hidráulica tipo 

Caterpillar 336D e pá carregadeira Caterpillar 966H. Os trabalhos de extração mineral serão 

desenvolvidos, inicialmente, a partir da Cava Sul, onde haverá necessidade de abertura de 

vias de acesso internas. O calcário desmontado será transportado diretamente por 

caminhões off-road até um depósito coberto. A cobertura argilosa constituída de solo 

orgânico (estéril) e argila será conduzida até as “pilhas de estocagem temporária de material 

argiloso e estéril”; o solo orgânico ficará disposto separadamente para posterior utilização 

nos trabalhos de revegetação, e a “argila” será retomada para compor a farinha. Esses 

depósitos de materiais argilosos, denominados Depósito Norte e Depósito Sul, estão 

projetados para serem confeccionados em relevo positivo, ou seja, com bermas empilhadas 
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de cima para baixo, e os locais selecionados (Figura 147 C) exibem grande variação de 

declividade e faixa de altitude, configurando um relevo igualmente movimentado, sobretudo 

o Depósito Sul. 

Os parâmetros geométricos das cavas encontram-se ilustrados na Tabela 132 e 

representam os principais condicionantes para o adequado dimensionamento das Cavas 

Norte e Sul. Aqui, convém ressaltar a espessura do material argiloso de cobertura, conforme 

identificada nas sondagens rotativas executadas, que mostraram para a Cava Norte valores 

entre 5 m e 16 m (furos PRC-14 e PRC-11), e para a Cava Sul espessuras entre 14 m e 32 

m (furos PRC-09 e PRC-02), indicando uma tendência de coberturas menos espessas de 

SW para NE. 

Tabela 132: Parâmetros geométricos adotados para o dimensionamento das Cavas. 
PARÂMETROS CAVA NORTE CAVA SUL 

Altura das Bancadas 10 m 10 m 

Ângulos de Face 80° 80° 

Largura das Bermas 12 m 12 m 

Largura Máxima das Rampas * 15 m 15 m 

Cobertura (Solo + Argila) ** 5-16 m 14-32 m 

Cota do Piso Final 560 m 540 m 

Área Planar Final 39,55 ha 60,39 ha 

(*) inclinação máxima de 10%; fonte: PAE Readequado, 2014 – (**) cfe. sondagens rotativas 

 

Para um regime de operação de 360 dias/ano, 26 dias/mês e 8 horas/dia a produção 

será de 2.500.000 t/ano (208.333,00 t/mês) de calcário + argila, sendo 2.200.000 t/ano de 

calcário (183.333 t/mês) e 300.000 t/ano de argila (25.000 t/mês). Ao final de 25 anos a 

produção estimada é de 62.500.000 t, onde de tem um sequenciamento para os primeiros 

25 anos de operação, com intervalos de 0-5, 5-10 e 10-25 anos 

Tabela 133: Produção prevista para os 25 anos iniciais. 

Período (anos) Calcário (t) Argila (t) Total Massa (t) 

0 - 5 11.000.000 1.500.000 12.500.000 

5 - 10 11.000.000 1.500.000 12.500.000 

10 - 25 33.000.000 4.500.000 37.500.000 

Totais 55.000.000 7.500.000 62.500.000 t 

 

O beneficiamento do calcário será composto por um circuito de britagem em estágio 

único, peneiramento, classificação, empilhamento e expedição. Informações fornecidas pelo 

empreendedor mostram que o circuito de britagem e classificação é composto por um 

britador primário de mandíbulas (1.200 t/h), um britador secundário hidrocônico (500 t/h), 

empilhadoras (400 a 1.400 t/h) e retomadoras (400 t/h). 
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Figura 147: Detalhe da morfologia (relevo) das áreas de beneficiamento, fábrica, acessos + 
estacionamento e depósitos de materiais. 

 

UNIDADE INDUSTRIAL 

As instalações industriais estão projetadas para serem implantadas nas 

proximidades da frente de lavra inicial da Cava Sul, numa área de cerca de 27,10 hectares. 

Posicionada em grande parte num alto topográfico, o sítio selecionado exibe variações 

máximas de cota entre 835 m e 730 m (Figura 147 D, E), mas com média altitudinal na 

classe 800-830 m.s.n.m e predomínio das classes de declividade de 3-8%, 8-20% e também 

20-45%. Estes valores caracterizam o relevo local desde suave ondulado a forte ondulado; 

muito localmente verifica-se a ocorrência de relevo montanhoso, o qual será regularizado 

futuramente quando dos trabalhos de terraplenagem. O complexo prevê ainda as seguintes 

intervenções principais: 

a) Alternativas de estradas de acesso existentes (Opções 1 e 2) e planejada (Opção 3), 

a partir da PR-513, como segue (Figura 147 A e B; Figura 148): 

+ Opção 1 com 4,2 km de extensão, variação de cota entre 869 m e 739 m e 

declividades predominantes nas classes 3-8% e 8-20%; 

+ Opção 2, uma variante da Opção 1, com cerca de 3,5 km, exibindo desnível entre 

815 m e 739 m e declividades dominantes também nas classes 3-8% e 8-20%, e 
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+ Opção 3 em trajeto de 2 km, variação de cota entre 846 m e 679 m e com trechos 

apresentando declividades variáveis inseridas nas classes de 0-3%, 3-8%, 8-20% e 

20-45% (Figura 147 B) além de uma passagem pelo Rio Caçador, provavelmente 

demandando a construção de ponte;  

b) Duas alternativas para estacionamento de caminhões, sendo uma a cerca de 800 m 

à WNW da fábrica (Estacionamento 1) e outra nas proximidades da PR-513 

(Estacionamento 2), ambos com cerca de 5,7 hectares cada. O estacionamento 1 

posiciona-se sobre uma elevação de topo plano a arredondado com baixas 

declividades (0-8% predominante, e 8-20% secundariamente), e desníveis máximos 

da ordem de 30 metros, com as cotas variando entre 833 m e 800 m. A alternativa 2 

situa-se num morro alongado na direção NW-SE exibindo declividades algo mais 

suaves no topo da crista     (0-20%) e mais acentuadas nas vertentes NE e SW, onde 

predomina a classe 45-75%; 

c) Correia transportadora para condução do calcário + argila da pré-homo até a fábrica, 

com 260 metros aproximadamente. 

Importa destacar que o sítio de implantação deste complexo, tal como projetado e 

reavaliado, é caracterizado pela ocorrência de litologias distintas e relevo predominante 

suave ondulado a ondulado caracterizado pelas classes de declividades até 20% na média, 

e mesmo com porções quase planas. Localmente ocorrem áreas íngremes e declividades 

predominantes acima de 20%, sendo comuns as classes 20-45% (forte ondulado) e mesmo 

45-75% (montanhoso), as quais serão objeto de regularização topográfica quando das obras 

de terraplenagem. A Figura 148 traz o perfil topográfico e as declividades médias por 

trechos das três opções de estradas de acesso, sendo as 1 e 2 já existentes, e a 3 

planejada, todas com início a partir da PR-513 até o início do platô da fábrica (Figura 147). 

 

Figura 148: Perfis topográficos levantados ao longo da estrada de acesso principal projetado entre a  
PR-513 e o platô da fábrica, respectivamente em escala 1:1 e com exagero vertical de 2X. 
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Litologicamente, tem-se que a metade inicial da estrada de acesso Opção 3 à fábrica 

e o Estacionamento 2 estão posicionados sobre rocha graníticas do Batólito Três Córregos. 

As Opções 1 e 2, a metade final da Opção 3, a unidade fabril, correia, pré-homo e 

Estacionamento 1 assentam-se sobre a unidade Sequência Serrinha (Formação Água 

Clara), constituída de rochas xistosas, rochas calciossilicaticas (metamargas), calcários e 

dolomitos. Trata-se de um conjunto bastante heterogêneo que exibe graus variados de 

intemperismo, com espessuras de regolito distintas, sobretudo no granito, sendo 

recomendável investigação geológico-geotécnica para auxílio aos projetos de 

terraplenagem. 

9.1.1. ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTO 

Os impactos ambientais decorrentes da implantação do Complexo Mineroindustrial 

foram identificados nas três fases do empreendimento: 

9.1.1.1. FASE DE PLANEJAMENTO 

Com relação aos componentes do meio físico e biótico, as interferências ambientais 

serão ocasionadas pelos levantamentos de campo, dos estudos topográficos e geotécnicos. 

Sob o ponto de vista socioeconômico, não será necessário desapropriações e/ou 

relocações de famílias na área diretamente afetada. E os principais impactos gerados pelo 

empreendimento serão positivos com a geração de empregos, renda e melhoria na 

qualidade de vida da população residente nas comunidades do entorno do empreendimento.  

9.1.1.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Durante a fase de implantação de empreendimentos de qualquer natureza com 

atividades de abertura de caminhos de serviço e vias de acesso, implantação de canteiro de 

obras, oficinas, exigirá que sejam realizadas limpezas no terreno e que formações vegetais 

sejam suprimidas. 

Inicialmente, são previstos impactos decorrentes do recrutamento e contratações de 

mão de obra em caráter temporário para as obras civis, da movimentação de maquinários 

no local do canteiro de obras, da circulação de operários, que permanecendo no local, 

durante a construção, poderão gerar resíduos domésticos em função da inexistência de 

infraestrutura. Óleos e graxas também poderão ser inseridos no meio ambiente se 

manuseados sem cuidado, contaminando os solos e cursos d’água do entorno.  
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9.2.1.1.1. Serviços preliminares 

Como primeiro passo nas atividades da empreendedora tem-se a implantação do 

canteiro de obras, que compreende a construção das instalações sanitárias, restaurante, 

casa de força, vestiário entre outros, para o pessoal a ser contratado na obra e outros. 

Estas atividades incluem limpeza do terreno, terraplenagem e obras de construção 

civil, escavação, transporte e disposição de solos, transporte e estoque de materiais, 

movimento de maquinário, redirecionamento de escoamento superficial e evasão da fauna. 

9.2.1.1.2. Execução da obra 

9.2.1.1.2.1. Terraplenagem  

Constituída basicamente de serviços de limpeza do terreno, que para esta situação 

com supressão de vegetação arbórea em grandes faixas e movimento de grandes volumes 

de rocha, alteração da topografia local de modo irreversível, remoção e deposição de solos, 

movimentação de maquinário, alterações no fluxo do escoamento superficial e subterrâneo, 

imposição de barreiras físicas, introdução de novas espécies vegetais (proteção de taludes) 

e evasão da fauna. 

9.2.1.1.2.2. Pavimentação 

Após a conclusão da terraplenagem, será realizada a pavimentação da estrada de 

acesso com rochas “in natura” e beneficiadas (britas, betumes, etc.), selecionadas na fase 

de prospecção. Nesta atividade realizam-se os serviços de explotação e beneficiamento dos 

materiais, que foram especificados e descritos anteriormente em função de suas 

características peculiares.  

Os serviços de pavimentação ocasionam o transporte de materiais, movimentação 

de maquinário, alteração do poder de suporte pela deposição de camadas mais 

compactadas e a impermeabilização de superfícies pela pintura asfáltica de camadas de 

brita e camadas superficiais de concreto asfáltico. O incremento de maquinários que serão 

utilizados na construção da unidade industrial aumentará o tráfego de veículos das estradas 

de acesso ao local da obra, isto pode acarretar na emissão de material particulado, 

acréscimo de casos de atropelamento e evasão da fauna nativa da região. 

Todo o plano viário interno à fábrica será executado em pavimento de concreto rígido 

ou asfalto, com as respectivas drenagens superficiais. 

9.2.1.1.2.3. Drenagem 

A introdução de dispositivos de drenagem é realizada durante a execução de 

serviços de terraplenagem, da proteção do corpo estradal por meio de valetas e, após a 

pavimentação, através de sarjetas e banquetas que irão direcionar as águas pluviais para 
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fora da pista, em direção a talvegues naturais. As alterações geradas são a escavação de 

solos, o redirecionamento do escoamento superficial das águas e o transporte de materiais. 

9.2.1.1.2.4. Instalação de britador 

A instalação de todas as estruturas do britador acarreta na emissão de ruídos, 

emissão de finos, movimento de maquinário, estocagem de material e evasão da fauna. 

9.2.1.1.2.5. Operação do canteiro de obras 

As principais atividades do canteiro de obras são de manutenção do maquinário, 

estoque de combustíveis, materiais de consumo e atividades de escritórios, além daquelas 

inerentes a sua própria manutenção, gerando alterações do tipo movimento de maquinário, 

emissão de ruídos e substâncias químicas, geração de resíduos, deslocamento de mão de 

obra e evasão da fauna. 

9.1.1.3. FASE DE OPERAÇÃO 

Considera-se nesta fase os fenômenos inerentes à operação da unidade fabril de 

cimento e atividade de mineração. A atividade está relacionada com a operacionalização 

dos equipamentos e das atividades humanas, provocando a emissão de gases, de finos, de 

ruídos, de detritos orgânicos e a geração de lixo. 

Somente a qualidade do ar, e em menor proporção, a qualidade da água da área de 

influencia direta, poderão ser afetadas. Quanto à qualidade da água, as atividades de 

destinação final de lixo e produção de esgotos sanitários, poderão afetá-la. Assim mesmo, o 

impacto é pouco significante, se aplicados sistemas adequados de tratamento de efluentes. 

Durante a operação da fábrica de cimento a produção de poeira e gases que alteram 

a qualidade do ar e a geração de ruídos afetam principalmente os operários da fábrica, 

sendo este impacto minimizado pelo uso de EPI’s e tecnologia dos equipamentos a ser 

adquiridos. 

Os principais poluentes sejam eles líquidos, gasosos, sólidos ou sonoros, gerados no 

processo de extração do calcário e fabricação do cimento da empresa Mineração Delta do 

Paraná são elencados a seguir. Cabe ressaltar que a planta está sendo projetada para que 

tais poluentes não alterem significativamente as características do meio ambiente que lhe 

dará suporte, mediante incorporação de equipamentos com mais tecnologia e de demais 

medidas mitigadoras para os impactos negativos. 

Efluentes Líquidos 

Tendo em vista que a fabricação do cimento Portland dá-se por via seca, o processo 

produtivo não gera efluentes líquidos. Dessa forma, os efluentes líquidos gerados pelo 
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empreendimento correspondem ao esgoto doméstico, às águas pluviais contaminadas, às 

águas da drenagem da área de estocagem de coque, às águas provenientes da lavagem de 

veículos e da lavagem de pisos e galpões. 

As águas pluviais e as águas de lavagem de pisos e galpões serão coletadas através 

de canaletas com grelhas de ferro e manilhas de concreto até as caixas de passagem (em 

alvenaria e concreto) e, destas, para caixa de decantação. 

Da mesma forma que as águas pluviais, as águas provenientes da drenagem das 

áreas de estocagem de coque e gesso e as águas oriundas da lavagem de pilhas e galpões 

também serão conduzidas à caixa de decantação. 

Os despejos da área do dique para lavagem de equipamentos e galpões, oficina 

mecânica, combustíveis serão coletados através de canaletas com grelhas de ferro até um 

sistema de caixa separadora de água/óleo (S.A.O.) que tem a finalidade de fazer a remoção 

física das fases oleosa e sólida de um efluente líquido. Inicialmente o efluente passa por um 

sistema de chicanas, onde a efluente reduz a velocidade e ocorre a separação dos sólidos 

por meio de decantação. Com a diminuição da velocidade do efluente, nesta primeira 

etapa, é formado no filme da água, uma película de óleo que é capturada por um skimer. Na 

sequência o efluente passa por um conjunto de placas coalescentes, que tem como objetivo 

aglutinar as pequenas gotas de óleo, formando gotas maiores, que terão mais facilidade 

para chegar a superfície e serem capturadas pelo skimer. Na última etapa, existe uma 

chicana que força mais uma decantação para reter alguns sólidos que possam ter passado 

pelas outras fases e mais um skimer para captar a película restante de óleo formada no 

filme da água. O óleo será, então, armazenado em tanque para posterior destinação à 

empresa reprocessadora devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente e água 

segue para ETE para tratamento e posterior lançamento no corpo hídrico local. 

Todos os efluentes líquidos gerados serão conduzidos a uma caixa de 

monitoramento para as análises físico-químicas e/ou biológicas necessárias anteriormente 

ao seu lançamento no corpo receptor. Tais efluentes líquidos somente serão lançados no 

corpo receptor se estiverem dentro dos padrões de lançamento estipulados na legislação 

ambiental vigente e pelo órgão ambiental competente.  

A água utilizada no processo produtivo de cimento e atividade de mineração será 

somente para os sistemas de resfriamento e pulverização a serem implantados. No que se 

refere ao sistema de resfriamento, tem-se que a água é mantida em circuito fechado, ou 

seja, vai da torre de resfriamento para o processo e retorna para a torre de resfriamento. A 

perda de água é devido à evaporação na própria torre e, dessa forma, não gera efluentes 

líquidos para lançamento ao meio ambiente. Os sistemas de pulverização a serem 

instalados utilizarão água para pulverizar pontos específicos do processo de extração de 
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calcário visando à minimização de emissões de particulados ao meio ambiente, e, portanto, 

também não geram efluentes líquidos. 

Os despejos dos banheiros serão coletados através de tubos e conexões em PVC 

rígidos até as caixas de inspeção e passagem (em alvenaria e concreto) e, destas, 

conduzidos à fossa séptica seguida de filtro anaeróbio. O mesmo ocorre com os despejos 

da cozinha, com a diferença de que estes passarão primeiramente pelas caixas de 

gorduras. 

Vale ressaltar que, todos os sistemas de tratamento serão dimensionados de acordo 

com normas da ABNT, dos órgãos ambientais competentes e das condições do terreno.  

Emissões gasosas 

 As emissões atmosféricas consistem em gases e material particulado emitidos para 

o meio ambiente originados na área a partir dos equipamentos do processo produtivo de 

cimento (fornos, moinhos, silos), extração da matéria-prima (britadores) e transporte da 

matéria-prima e produto final. 

Vale salientar, entretanto, que em função da tecnologia empregada e das medidas 

mitigadoras propostas, as emissões provenientes da unidade terão redução significativa e 

previstos no projeto o atendimento do padrão CONAMA. 

Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos (material particulado) gerados no processo produtivo serão 

captados por filtro de mangas, não sendo, portanto, lançados ao meio ambiente. 

Os resíduos sólidos gerados nas atividades administrativas serão destinados à coleta 

seletiva, para que, posteriormente, os mesmos possam ter a destinação adequada, quer 

seja reutilização, recuperação ou reciclagem ou outra forma de disposição final.  

Efeitos Sonoros - Ruídos 

O ruído gerado nas máquinas e equipamentos industriais, tais como impacto, fluxos 

gasosos e líquidos, fricção, desbalanceamento e excitação magnética são passíveis de 

controle quando devidamente estudados na origem, transmissão e radiação. 

No empreendimento em questão, os pontos a produzir ruídos e que poderá afetar 

aos operários da fábrica como também à vizinhança são: 

 Movimentação de caminhões de transporte da matéria-prima; 

 Movimentação dos veículos que atendem às necessidades da fábrica; 

 Equipamentos em geral, moinhos, correias transportadoras, entre outros.  
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Tais emissões sonoras podem ser minimizadas através da adoção das medidas 

mitigadoras como utilização de equipamentos de segurança individuais (EPI’s) pelos 

funcionários, manutenção periódica dos veículos, caminhões e equipamentos e aquisição de 

equipamentos com tecnologias mais avançadas e menos ruidosos, ou então, adoção de 

enclausuramento de equipamentos com maiores emissões de ruídos. 

9.1.2. MEIO FÍSICO 

9.1.2.1. QUALIDADE DO AR 

Na fase de pré-implantação o impacto sobre a qualidade do ar pode ser considerado 

de baixa significância ou insignificante, pois as emissões são geradas apenas em pequenas 

atividades relacionadas aos estudos e levantamentos para o futuro empreendimento. 

Na fase de implantação, as emissões de material particulado podem ser geradas 

pela movimentação de terra e circulação de veículos em áreas não pavimentadas, e 

também pelo uso de máquinas e equipamentos diversos que podem emitir poluentes 

gasosos para o ar.  

Para a fase de implantação, apresenta-se e classifica-se o impacto sobre a qualidade 

do ar, conforme mostrado a seguir. 

9.1.2.1.1. Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na Área 

Diretamente Afetada (ADA)  

Durante a implantação, as áreas de mineração e da planta industrial podem ser 

afetadas por emissões atmosféricas, principalmente de material particulado. O diagnóstico 

ambiental, feito a partir do monitoramento do entorno, mostrou as concentrações de 

poluentes atuais na região. Para o caso do material particulado, as concentrações existentes 

somadas ao impacto do empreendimento devem ser mantidas nos níveis de qualidade BOA 

e REGULAR no entorno, em qualquer situação, condição meteorológica, estágio da obra ou 

tipo de atividade.  

Destacam-se algumas atividades emissoras de gases que devem ter controle efetivo 

de emissão, principalmente, material particulado: 

 Remoção da camada vegetal, solo superficial e escavações mais profundas, com 

utilização de tratores, máquinas e veículos pesados para transporte de material; 

 Circulação em locais sem pavimento, que pode agravar a emissão de material 

particulado; 

 Manuseio, carga e descarga de material a granel que podem ser dispersos na 

atmosfera; 
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 Recebimento, armazenamento e manuseio de materiais de construção; 

 Diversas atividades ligadas às obras de implantação; 

 Uso de geradores de energia elétrica a combustão; 

 Serviços de montagem de estruturas pré-moldadas e metálicas; 

 Uso de equipamentos de solda e utilização de máquinas para corte de peças 

metálicas; 

 Serviços de pinturas e tratamento de superfícies. 

Esse impacto pode ser caracterizado como de natureza negativa, com abrangência 

local, probabilidade certa e temporário (considerando as fontes relativas exclusivamente ao 

período de obras). Pode-se atribuir média intensidade de alteração da qualidade do ar 

durante a implantação, considerando a adoção de medidas de controle da atividades 

emissoras. Este impacto é sinérgico com o aumento de ruídos e pode afetar o meio social e 

biótico (pela emissão de poeira, principalmente). 

Durante a fase de operação da mina e da indústria cimenteira, a emissão de 

poluentes é mais significativa em função da atividade permanente do complexo 

mineroindustrial. Todas as fontes de emissão da área industrial são devidamente projetadas 

e com sistemas de controle de poluição. Além disso, as atividades de emissão difusa de 

material particulado devem ser controladas, visando reduzir as emissões atmosféricas.  

Principalmente nas atividades de mineração é mais comum haver emissão fugitiva e 

difusa de material particulado, os quais são de difícil controle e mensuração.  

9.1.2.1.2. Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na Área 

Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de 

Influência Indireta (AII) 

Na fase de operação do empreendimento, pode-se afirmar que haverá um impacto 

significativo dos níveis de qualidade do ar. Entretanto, a avaliação dos impactos com modelo 

matemático mostrou que, se as emissões forem mantidas dentro dos limites estabelecidos, 

os impactos ficarão abaixo dos padrões de qualidade do ar. 

Para as fontes conduzidas (dutos e chaminés) da fábrica de cimento, incluindo o 

britador, o prognóstico mostrou, através de simulação com modelo matemático de dispersão 

atmosférica, que o impacto é moderado para os principais poluentes: material particulado, 

óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio.  

A emissão por fontes fugitivas, principalmente na mineração, deve ser minimizada e 

controlada durante as atividades da empresa. Essas emissões podem afetar principalmente 
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a ADA, pois geralmente ocorrem próximo ao nível do solo e ligeiramente podem atingir a 

superfície e impactar na fauna, flora e ao meio ambiente como um todo.  

Pelo mapeamento dos impactos, não haverá impactos sobre as pessoas, uma vez 

que no local afetado não há núcleos urbanos.  

Caracteriza-se esse impacto como negativo, certo, com intensidade e importância 

moderada, permanente, reversível, com significância regional. 

9.1.2.2. RUÍDOS 

Para a avaliação dos impactos ambientais negativos decorrentes do aumento dos 

níveis sonoros, são considerados receptores todos os organismos vivos potencialmente 

capazes de sofrerem algum impacto gerado pelo aumento nos níveis de ruído. Esta seção 

trata especificamente dos impactos sobre os seres humanos. 

Dentro da ADA, os potenciais receptores serão os trabalhadores das fases de 

construção e operação do empreendimento, além de possíveis espécies animais. Na AID os 

receptores de possíveis impactos são as pessoas que transitem e/ou trabalhem no 

complexo mineroindustrial Mineração Delta do Paraná S.A. Na AII, os indivíduos sujeitos a 

impactos são os moradores das áreas marginais à rodovia PR-513, sob influência do 

empreendimento. 

Dentre as fases do empreendimento a serem estudadas em relação aos impactos 

aos níveis de ruídos, entende-se que a de pré-implantação é a que causará o menor 

impacto, o qual pode até ser considerando insignificante. 

O empreendimento da Mineração Delta do Paraná S.A. deve levar em consideração 

os impactos gerados implantação da fábrica de cimento e na preparação da área que será 

lavrada. A geração de ruídos terá as seguintes origens: contratação de pessoal, aquisição 

de insumos, limpeza de terreno, abertura de vias de serviço, terraplanagem, obras civis, 

montagem industrial, operação de canteiro de obras, transporte rodoviário de insumos, 

pessoal e equipamentos. 

A seguir são descritos os impactos identificados para essa fase. 

9.1.2.2.1. Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) e ao longo das 

vias de acesso da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência 

Indireta (AII) 

As atividades de implantação do empreendimento serão críticas do ponto de vista do 

nível de ruídos dentro da ADA. As atividades e as fontes de ruídos, de modo geral, são 

apresentadas na Tabela 134. 
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Tabela 134: Atividades e fontes sonoras causadoras de impacto sonoro na ADA na fase de 
implantação do empreendimento. 

Atividade Fonte sonora 

Contratação de pessoal Movimentação de pessoas 

Aquisição de insumos Movimentação de pessoas, veículos 

Remoção de camada vegetal existente Serras elétricas, tratores, roçadeiras e caminhões 

Terraplanagem 
Escavadeiras, tratores de esteiras, moto niveladora e pás-
carregadeiras 

Escavações das galerias para redes hidráulicas, de esgoto, 
elétrica e lógica 

Utilização de escavadeiras hidráulicas 

Escavações das fundações e compactação de pavimentação 
Utilização de marteletes e rolo compactador e/ou 
compactadores manuais vibratórios 

Descarregamento/carregamento de caminhões com solo, 
brita, entre outros 

Utilização de caminhões caçamba 

Obras civis Utilização de equipamentos manuais 

Montagem industrial 
Operações de solda e utilização de máquinas para manejo 
de peças metálicas 

Operações de canteiros de obras Movimentação de equipamentos, tratores e caminhões 

Transporte rodoviário de pessoal, insumos e equipamentos Movimentação de automóveis, ônibus e caminhões 

 

Considerando que o impacto desse aumento seja regional, e entendendo que o 

aumento no tráfego deve ser baixo, conclui-se que o mesmo é de moderada importância e 

significância. Além disso, é classificado como negativo, direto, temporário, ocorrência certa 

com início de 6 meses a 2 anos, reversível, e sinérgico com os impactos desse aumento de 

ruídos à população humana e de animais vertebrados dentro da ADA, AID e AII. 

A fase de operação é mais crítica do ponto de vista do aumento nos níveis de ruído 

nas áreas de influência Unidade Industrial de Produção de Cimento e nas áreas de mina da 

Mineração Delta do Paraná, principalmente por ser um impacto com tempo de duração 

indeterminado. 

9.1.2.2.2. Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) 

Durante a fase de operação, pode-se afirmar que haverá um aumento significativo 

dos níveis sonoros dentro da ADA, conforme apontado por estudos científicos e pela 

modelagem matemática de ruídos realizada para o empreendimento, em anexo a este 

estudo. 

Conforme medições realizadas por Ribeiro, et al (2002) em uma empresa cimenteira 

no estado do Rio de Janeiro, os dados de níveis sonoros apontaram uma variação entre 83 

e 110 dB. Dados complementares do artigo levam a considerar a fábrica monitorada como 

mal gerida nas questões ambientais e de saúde do trabalhador. Ainda assim, é importante 

mostrar aqui a emissão possível em instalações dessa tipologia. As atividades monitoradas 

na indústria cimenteira foram: 

 Ensacamento fechado no ato de carregamento com emissão sonora de 85 dB(A); 
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 Ensacamento aberto na ensacadeira, com emissão sonora de 86 dB(A); 

 Silo na área de controle, emitindo 95 dB(A); 

 Moinhos em áreas próximas aos compressores, emitindo entre 84 dB(A) e 95 

dB(A); 

 Moinhos em áreas internas, com emissão sonora de 101 dB(A); 

 Moinhos em áreas externas, com emissão entre 88 dB(A) e 90 dB(A) 

 Forno rotativo de clinquer – até 116 dB(A). 

Informações da Health and Safety Executive (HSE – órgão do governo britânico que 

trata de assuntos sobre a saúde dos trabalhadores) apontam que dentro da fábrica a 

geração de ruídos leva a níveis sonoros entre 71 e 110 dB, confirmando os dados do estudo 

brasileiro. 

Além desses, a atividade de detonação de explosivos nas áreas de lavra também 

ocasionará aumento nos níveis de ruído, ainda que o ruído oriundo destas atividades seja 

de caráter impulsivo e eventual (ruído não contínuo, ao contrário do ruído das fontes 

industriais). 

Os locais e equipamentos que tendem a gerar níveis sonoros mais intensos são: 

 Pá-carregadeiras; 

 Escavadeiras; 

 Escavadeiras hidráulicas de esteira; 

 Caminhões Basculantes; 

 Caminhões Randon; 

 Caminhões Comboio; 

 Caminhões Pipa; 

 Alimentador vibratório; 

 Britadores; 

 Sistemas transportadores de correias; 

 Sistemas de moagem; 

 Sistemas de dosagem de fornos e silos; 

 Forno rotativo; 

 Equipamentos pneumáticos; 

 Equipamentos filtrantes e exaustores e sopradores; 

 Sistemas de resfriamento; 
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 Moinho de bolas de coque; 

 Caminhões transportadores; 

 Outros ruídos menos intensos, porém constantes; 

 Operação de quaisquer equipamentos nas frentes de lavra. 

Para a fábrica e principais estruturas para o período de operação do 

empreendimento foram realizadas simulações matemáticas computacionais para mostrar 

quais são os possíveis impactos em termos de aumento dos níveis de ruído. Esses 

resultados podem ser vistos no anexo intitulado “Estudo de Modelagem Matemática de 

Ruídos para EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná”. 

O resultado da modelagem matemática mostra que a paisagem sonora da região 

sofrerá influência da emissão do empreendimento até distâncias de cerca de 4 km das 

fontes sonoras; ou seja, além da ADA, na qual se localizarão as principais fontes sonoras, a 

AID e a AII também serão impactadas. 

Na fase de operação esse impacto será de abrangência local, probabilidade certa de 

acontecer com início em período entre 1 a 5 anos, por período indeterminado, 

caracterizando o impacto como permanente, sendo possível revertê-lo com o fim ou a 

parada da operação, apresentando significância moderada. Ele será ainda sinérgico com 

impactos no meio social e no meio biológico em  toda a ADA. Os trabalhadores da obra 

poderão ser atingidos por esse impacto, porém terão efeito reduzido utilizando-se os 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) que deverão ser orientados por equipe 

especializada em saúde e segurança do trabalhador. O prognóstico de um grande aumento 

desses ruídos permite afirmar que esse impacto será de média magnitude e significância. 

9.1.2.2.3. Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da Área de Influência 

Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII) 

De acordo com os estudos baseados em simulações matemáticas de ruídos, espera-

se, ao longo das vias de acesso, um aumento dos níveis de ruídos.  

Esse impacto tem ocorrência certa, de abrangência regional, reversível e com prazo 

de início entre 1 e 5 anos. Espera-se, ao longo das vias de acesso, um aumento dos níveis 

de ruídos, sendo assim, o impacto pode ser caracterizado como de média significância, 

magnitude e importância, considerando que o mesmo será permanente, com tendência de 

acentuação com o desenvolvimento natural do município e sinérgico dentro de toda 

extensão da AID e da AII com os impactos sobre as vidas humanas e animais.  
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9.1.2.3. ÁGUAS 

9.1.2.3.1. Alteração na Qualidade da Água Superficial e Subterrânea 

Poderá ocorrer na fase de implantação, em função da escavação, do transporte de 

solos e material pétrico decorrentes dos trabalhos de terraplanagem e construção da 

infraestrutura do Complexo Mineroindustrial.  

A emissão de substâncias químicas provenientes da operação e manutenção de 

canteiro de obras, tais como óleos, graxas, ácidos e detergentes, quando não controlados, 

atinge o sistema de drenagem e pode ser incorporado à rede hídrica local. A adoção de 

canais protetores e sistemas coletores com dispositivos de captação e filtragem minimizam 

este fenômeno por torná-lo localizado e controlado. 

A modificação do escoamento superficial também contribui com parcela significativa 

através de sua ação erosiva, principalmente sobre horizontes de solo exposto. Os efeitos 

erosivos das águas pluviais sobre os solos desprotegidos serão sentidos de imediato. 

Porém, podem ser minimizados após a estabilização por meio de compactação, 

recuperação ou realização de atividades para implementação da cobertura vegetal após a 

finalização das obras e da implantação de um sistema de drenagem eficiente e integrado ao 

sistema natural. 

Pode-se dizer que a qualidade das águas dos rios poderá ser afetada pelas 

partículas provenientes do próprio processo de produção de cimento e que após serem 

lançadas à atmosfera, são rasteadas através de um escorrimento superficial e carreadas 

pelas águas pluviais. 

Somente as atividades de disposição de lixo e produção de esgotos sanitários 

provenientes da atividade antrópica na área da lavra, poderão afetar a qualidade dos 

aquíferos, caso não sejam tomadas às medidas adequadas para a disposição e 

concentração respectivamente.  

No entanto, esse impacto é de intensidade e criticidade baixas, com extensão local, 

temporário e reversível, com importância e magnitude baixa. 

De maneira geral, a poluição hídrica decorrente da instalação e operação do 

empreendimento não pode ser considerada de grande monta, nem que ela cause grandes 

transtornos ao meio ambiente. Análises de águas superficiais realizadas durante os 

levantamentos de campo, nos rios Conceição e Caçador, revelaram valores dentro dos 

parâmetros para a análise físico química e com valores alterados para a análise 

microbiológica permitido pela legislação, proveniente principalmente das atividades 

agropecuárias observadas na região.  
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Haverá a implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), 

devidamente projetado e dimensionado para o tratamento dos efluentes líquidos, antes do 

lançamento no corpo hídrico local. 

9.1.2.4. SOLOS 

9.1.2.4.1. Aumento da Susceptibilidade à Erosão Associada à Desestabilização de 

Encostas  

Trata-se de um impacto negativo a ser gerado nas fases de implantação e de 

operação do empreendimento, quando da abertura das bancadas, conformação de pilhas de 

argila/estéril, usina de britagem, unidade industrial, abertura e manutenção das estradas de 

acesso e readequação da malha viária existente. As intervenções necessárias para a 

execução dos serviços mencionados envolverão decapeamento e movimentações de terra 

(corte e aterro) em várias escalas e volumes, destacando-se as escavações para a 

instalação dos equipamentos industriais, da estrada de acesso principal (com rampas 

naturais entre 8% e 30%; Figura 147 B), obras de drenagem, esgotamento sanitário, 

posteamento, acessos internos/vicinais e outras infraestruturas. 

Como efeito negativo derivado destas atividades poderá, se não devidamente 

considerado, ocorrer o carreamento de sólidos para as drenagens e o aumento da turbidez 

em corpos hídricos superficiais, causando assoreamento da rede de drenagem, 

comprometendo a qualidade hídrica, com possíveis consequências para o meio biológico.  

Durante a implantação será de magnitude média e de amplitude local, proporcionado 

direta e imediatamente pelo empreendimento de forma temporária, enquanto as causas 

persistirem, após o que sua reversão será possível. 

Na operação a sua magnitude passa a ser alta e sua amplitude regional, cujos 

efeitos serão sentidos ciclicamente e também a longo prazo uma vez que atua diretamente 

sobre o meio, porém plenamente reversível, se adotadas as medidas necessárias para sua 

mitigação e/ou compensação. 

9.1.2.4.2. Transmissões de Ondas de Choque e Vibrações 

Trata-se de um impacto negativo decorrente da movimentação de máquinas e 

veículos pesados nas fases de implantação e operação, e, principalmente o uso de 

explosivos para o desmonte da rocha durante a operação do empreendimento (plano-de-

fogo; avanço da lavra). Em decorrência, tais intervenções poderão provocar vibrações no 

substrato, e consequentemente, poderá induzir à instabilização de encostas e vertentes e 

gerar ultralançamentos de fragmentos de rocha devido ao dimensionamento do plano-de-

fogo, com riscos aos funcionários e às instalações e máquinas/equipamentos da mina. 
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A magnitude será baixa e sua abrangência local, se restringindo à área do 

empreendimento, sentido de forma imediata e direta, ciclicamente (apenas quando do uso 

de explosivos e movimentação de equipamentos pesados) podendo acarretar o 

desplacamento de rochas das encostas com material rochoso solto e com altas 

declividades. Este material, dependendo das circunstâncias poderá rolar em direção às 

estradas tanto no interior como no entorno das frentes de lavra. 

9.1.2.4.3. Alterações na Qualidade do Solo 

Nas fases de implantação e operação podem ocorrer lançamentos acidentais 

(vazamentos) de óleos, graxas e combustíveis e mesmo de lixo sobre o solo, podendo gerar 

contaminações hídricas superficiais e subsuperficiais, com uma magnitude pequena e 

amplitude local. 

Trata-se de um impacto direto, de características temporárias ou de longo prazo em 

função do volume de lançamentos e a eficiência no atendimento para que seus danos não 

se potencializem, média magnitude e alta importância, temporário. Pode ser irreversível 

devido seus efeitos duradouros e de complexo tratamento a curto prazo.  

9.1.2.4.4. Perda de Solo 

Ao longo da implantação do empreendimento, o decapeamento das áreas para 

instalação do conjunto lavra-beneficiamento, pilhas de estéril e unidade industrial e demais 

infraestruturas, bem como ao longo da operação do empreendimento com o avanço da 

lavra, poderão ocorrer perdas significativas de solo caso não sejam tomadas as medidas 

para evitá-la. 

Os efeitos associados a este impacto negativo referem-se à inversão do perfil destes 

solos, normalmente devido à disposição inadequada dos mesmos, o que não permite o seu 

reaproveitamento, além, é claro, de também acentuar os processos erosivos. 

É um impacto de grande magnitude, amplitude local, direto, imediato e/ou de médio 

prazo, podendo ser cíclico em função dos avanços da lavra e de obras complementares 

junto ao complexo industrial, assim como aberturas de acessos e praças de estocagem e 

estacionamentos. 

9.1.2.4.5. Descaracterização Paisagística 

A medida que a lavra avança e ocorre a configuração gradual das cavas e também 

dos depósitos de estéril, surge como efeito negativo a descaracterização paisagística ou 

poluição visual, que é um efeito diretamente associado a projetos de lavra a céu aberto. No 

presente caso, este impacto se dará em todas as suas fases – implantação, operação e 
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desativação – devido a supressão da vegetação, remoção do solo, alterações na morfologia 

geradas pela movimentação de terra para implantação de benfeitorias, escavação em rocha 

para avanço da lavra e deposição de rejeitos. Ressalte-se que tais intervenções abrangerão 

uma área entre 45 e 50 hectares. 

Caracteriza-se como um impacto negativo, com alterações na circulação do ar e na 

insolação local, como também a desvalorização cênica da área de explotação, identificando 

tal impacto negativo como de alta magnitude e importância, direto, imediato, de médio a 

longo prazo, permanente e irreversível. 

9.1.3. MEIO BIOLÓGICO 

9.1.3.1. FLORA 

9.1.3.1.1. Supressão de Vegetação 

Na fase de planejamento, em função da realização de estudos e desenvolvimento do 

projeto, será necessária a abertura de picadas e clareiras para execução de levantamentos 

topográficos, sondagens, e outros trabalhos de campo, resultando também na remoção de 

vegetação, em escala bastante reduzida e localizada.  

Na fase de implantação, a remoção da cobertura vegetal e limpeza nas áreas 

destinadas à instalação do canteiro e acessos são inevitáveis, podendo induzir processos 

erosivos localizados com consequências sobre a qualidade dos corpos d’água próximos e 

sobre a ictiofauna. A implantação das obras principais da unidade fabril implicará na 

supressão de vegetação florestal em diferentes estágios de desenvolvimento em 

aproximadamente 35 hectares, além da limpeza, de cobertura pioneira. Para a atividade de 

mineração (frentes de lavra e depósitos de material estéril) no empreendimento, é prevista 

uma área de aproximadamente 115 hectares de vegetação arbórea para supressão, em 

fases de sucessão diferentes, além de áreas com vegetação pioneira. Outras áreas com 

vegetação poderão ser afetadas em função do manejo de máquinas, estoque de materiais, 

pedras e areia e para o bota-fora do material retirado das encostas.  

As adequações e melhorias no sistema viário existente acarretarão, também, a 

supressão de vegetação em áreas além das acima mencionadas. Trata-se, de um impacto 

pouco significativo, uma vez que as melhorias se darão sobre estradas vicinais existentes e 

os novos acessos demandam supressão de vegetação inicial e/ou bastante alteradas.  

Este é o impacto negativo mais importante sobre a vegetação da área de influência 

do empreendimento, de ocorrência certa, e por sua extensão e caráter irreversível, com 

importância grande. A supressão da vegetação poderá trazer como consequência, além de 
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impactos sobre a fauna terrestre, a instabilidade de encostas e aumento de sólidos em 

suspensão nas águas, com efeitos negativos sobre os organismos aquáticos.  

9.1.3.1.2. Mudança na composição e paisagem florística 

A diversidade é alterada em função da retirada total ou parcial das espécies 

(mudanças no número e nas frequências relativas) ou da introdução de espécies ao 

ecossistema. Estas alterações provocam mudanças nas relações dentro do sistema. 

Normalmente, o aumento da diversidade significa um aumento na eficiência de 

aproveitamento dos recursos ambientais pelo ecossistema. 

Dessa forma, poderá haver mudança na diversidade florística e faunística em função 

da oferta de alimento e abrigo em formações com espécies nativas que serão formadas 

depois da supressão de áreas de silvicultura e substituídas. Os impactos sobre o meio 

biótico ocorrerão em tempos diferentes, isto é, considera-se o impacto na época da 

implantação e da operação do empreendimento. 

Por sua extensão,  torna-se um impacto de grande magnitude e grande importância 

para a formação de novos ambientes florestais nativos, uma vez que o predomínio na região 

do empreendimento é a silvicultura. A probabilidade de ocorrência é certa e com duração 

permanente, abrangendo a ADA e AID, em médio a longo prazo. 

9.1.3.2. FAUNA 

De acordo com o conhecimento prévio das espécies da fauna que compõem a 

diversidade local, associado à análise ambiental das áreas de influências do 

empreendimento, foram identificados alguns prováveis impactos a afetar a fauna, por 

ocasião da instalação e operação do empreendimento em foco: 

9.1.3.2.1. Incremento aos Dados de Fauna para a Região 

É notável que os resultados apresentados no inventário faunístico deste estudo 

aumentaram o nível de conhecimento sobre a riqueza de espécies confirmadas na região do 

vale do rio Ribeira, podendo ser compreendido como um impacto positivo.  

Foram registradas espécies raras e ameaçadas de extinção na área do 

empreendimento, ressaltando a importância da região para a conservação da biodiversidade 

faunística do Estado do Paraná. 

Espera-se que com a execução de um estudo de longo prazo, como o programa de 

monitoramento e conservação da fauna proposto neste estudo, a riqueza de espécies possa 

se elevar. E o conhecimento obtido se reverta em ações para conservar estas espécies na 
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região, adequando o desenvolvimento de atividades minerárias na região do 

empreendimento com atividades conservacionistas. 

9.1.3.2.2. Alteração ou Supressão de Habitats 

O habitat é um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das espécies, 

provendo para as mesmas, locais de nidificação, sítios de alimentação e reprodução. Desta 

forma, a diminuição das áreas disponíveis através da supressão da vegetação pode 

acarretar numa alteração das espécimes animais presentes na área, através da diminuição 

dos recursos (ex: oferta de alimentos) e da disponibilidade de espaço para o 

desenvolvimento de alguma etapa do ciclo de vida. 

A perda de habitat é considerada a principal causa de declínio populacional em 

muitas espécies animais, em especial as aves de hábitos florestais. Em decorrência da 

abertura de áreas de lavra, construção das estruturas da fábrica e de bota-fora estes locais 

com remanescentes serão retirados, eliminando o habitat preferencial de algumas espécies.  

A supressão da vegetação, além da perda e fragmentação de habitat, pode provocar 

o início ou a aceleração de processos erosivos, que deverão alterar os sistemas de 

drenagem natural, impactando de forma indireta também a fauna aquática. 

O presente impacto ocorrerá na fase de implantação, sendo de natureza negativa, 

com manifestação direta. A probabilidade de ocorrência é certa, abrangendo a ADA, com 

duração permanente. A magnitude do impacto é alta e a importância é alta, sendo um 

impacto irreversível. 

Para a implantação do empreendimento haverá a instalação de um canteiro de 

obras, vias de acesso e áreas de lavra e bota-fora. Tais processos causarão a supressão, 

bem como a descaracterização, do ambiente natural local, afetando diretamente as espécies 

de anfíbios e répteis existentes nestes locais. Muitos indivíduos morrerão soterrados, ou 

serão afugentados para outras áreas no decorrer das obras. Especialmente as espécies de 

anuros que dependem de corpos d’água naturais poderão perder seus sítios reprodutivos, 

drenados para a abertura de estradas. Assim como afloramentos rochosos, hábitat de 

muitas espécies de répteis, também poderão ser suprimidos para a retirada do minério. 

A perda de hábitat tem sido relatada como a maior forma de impacto para 

populações de aves e mamíferos, pois elimina o ambiente necessário para as espécies 

cumprirem seus ciclos de vida, encontrarem alimentação e abrigo. Em relação aos possíveis 

impactos a serem gerados durante a fase de instalação do empreendimento, os principais 

serão referentes à alteração ou perda de habitat.  
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9.1.3.2.3. Afugentamento de Animais Silvestres 

No momento em que se iniciarem as atividades relacionadas à fase de instalação do 

empreendimento, como: movimentações de maquinários em geral para a abertura de 

estradas e abastecimento da obra com materiais de suprimento, abertura das frentes de 

lavra e deposição em bota-fora, entre outras, aumentará significativamente o ruído existente 

na região, fazendo com que as espécies da fauna existentes na ADA sejam afugentadas 

para áreas contiguas ou para áreas mais distantes, desde que possuam características de 

suportar a sua existência no local. Esta situação do afugentamento das espécies faz com 

que ocorra uma competição inter e intraespecífica nas espécies, sejam elas as diretamente 

afetadas ou as afugentadas, como as espécies que já ocorriam nas áreas onde as 

afugentadas buscaram abrigo. Esta competição inter e intraespecífica resulta num stress 

para o espécime afetado que pode prejudicar a sua sobrevivência em longo prazo, pois o 

indivíduo estará competindo em uma área desconhecida por alimentação, reprodução, 

abrigo e causará um desequilíbrio ecológico na cadeia trófica já estabelecida no local do 

novo abrigo, futuramente podendo causar um declínio populacional de sua espécie na 

região. 

9.1.3.2.4. Atropelamento de Animais Silvestres 

Para os grupos taxonômicos da herpetofauna e mastofauna este impacto merece 

destaque, uma vez que é uma das ameaças mais importantes à conservação das espécies 

destes grupos. Abaixo segue um descritivo deste impacto para cada grupo taxonômico.  

Herpetofauna - O aumento no trânsito de veículos nas vias locais em função da 

implantação e operação do empreendimento, poderá acarretar um acréscimo no índice de 

atropelamentos de indivíduos de anfíbios e répteis que eventualmente se encontrem em 

atividade nas estradas nestas áreas. 

Mastofauna – Com o aumento da movimentação de maquinários e veículos para 

instalação e operação do empreendimento, esta situação pode trazer um aumento do 

número de espécies e espécimes atropelados nas estradas da região. Sendo, portanto, o 

atropelamento de espécimes nas estradas um dos principais fatores de ameaça à 

manutenção da riqueza de espécies da comunidade mastofaunística. 

9.1.3.2.5. Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos 

Com o início das obras haverá a supressão de áreas naturais, ocorrendo o 

deslocamento dos animais atingidos para outros locais. Esse fator, associado ao maior 

número de pessoas na área (trabalhadores locais), poderá acarretar um maior número de 

encontros de espécies venenosas (especialmente de serpentes) com essas pessoas, 
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aumentando a probabilidade de acidentes. Também o acúmulo de entulho (restos de 

vegetação e sedimento) fornece abrigo a diversas espécies de animais, podendo ocasionar 

o aparecimento local de espécies peçonhentas, entre elas as serpentes venenosas, atraídas 

pela oferta de abrigo e alimento. 

O presente impacto ocorrerá na fase de implantação e operação, sendo de natureza 

negativa, com manifestação direta. A probabilidade de ocorrência é alta, abrangendo a ADA, 

com duração permanente. A magnitude do impacto é média e a importância é média, sendo 

um impacto reversível. 

9.1.3.2.6. Caça a fauna silvestre 

Evidências de caça ilegal foram encontradas na Área de Influência Indireta do 

empreendimento em estudo, sendo que o “poleiro” foi a evidência mais abundante nestas 

áreas. É uma estrutura simples feita com troncos finos amarrados com cipós que se 

assemelha a uma escada rústica onde o caçador fica posicionado de dois a três metros 

acima do nível do solo. Tais poleiros são geralmente construídos nos fundos de vales, 

próximos a córregos e riachos, ou sob grandes fruteiras. Juntamente com os poleiros se 

encontram as cevas, que geralmente são compostas de alimentos como forma de atração 

aos animais de interesse  

Isto indica que a caça, apesar de proibida por lei federal (Lei nº 5.197 de 1967), 

continua sendo praticada em toda a região estudada. Aliando a caça e a falta de grandes 

áreas florestais, pode-se associar o desaparecimento da paca (Cuniculus paca), do 

queixada (Tayassu pecari), da anta (Tapirus terrestris), da onça-pintada (Panthera onca) nos 

dados levantados neste estudo.  

A caça é um fator que tem contribuído para a extinção local de espécies e diminuição 

de populações mesmo em vastas áreas de mata contínua em todos os biomas do país. 

Corroborando com estas informações no Estado do Paraná são diversas as espécies que se 

encontram ameaçadas de extinção e correm o sério risco da extinção na natureza por conta 

deste tipo de ameaça. Como exemplos tem-se: a jacutinga (Pipile jacutinga), o macuco 

(Tinamus solitarius), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), bugio-ruivo (Alouatta 

clamitans), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-do-mato-pequeno (Leopardus gutullus), 

gato-maracajá (Leopardus wiedii), puma (Puma concolor), ariranha (Pteronura brasiliensis), 

veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus) e veado-cambuta (Mazama nana). 

Devido a estas questões abordadas, e com o aumento significativo de pessoas na 

região devido ao envolvimento com o empreendimento, esta prática da caça pode ser 

potencializada. 
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9.1.4. MEIO SOCIOECONÔMICO 

9.1.4.1. ECONOMIA 

9.1.4.1.1. Geração de Emprego e Renda 

Nessa fase pós-projeto, ou seja, a implantação da obra, os postos de trabalho 

ofertados ocupam em especial a mão de obra de operários, considerada como mão de obra 

não qualificada ou semiqualificada, embora também sejam gerados empregos 

especializados, especialmente relacionados à área de engenharia e administração. 

Existe a possibilidade de que os municípios da AII, Ponta Grossa e Campo Largo, 

disponham de parte desse contingente para o desempenho das várias funções requeridas, 

dada a expansão industrial que ambos os municípios apresentaram nos últimos anos. A 

proximidade com Curitiba permite a disposição de mão de obra mais qualificada ou não, 

porém tem se observado uma baixa oferta de trabalhadores no mercado de trabalho da 

capital, o que resulta num acréscimo substancial nos salários e consequente dificuldade em 

obter o contingente ideal para a realização de obras de implantação do empreendimento. 

Espera-se então a ocupação de mão de obra disponível em outros municípios da região, 

pois este fato é observado nas atividades de silvicultura realizadas principalmente pela 

empresa Águia Florestal e outras que operam reflorestamentos comerciais de Pinus e 

Eucalipto na região. Também é esperado a aporte de trabalhadores da região nordeste do 

país, historicamente fornecedora de mão de obra de baixa qualificação para obras civis de 

grande porte. 

A geração de empregos representa um relevante benefício social, caracterizado 

como sendo de grande magnitude no contexto socioeconômico regional, sendo de 

ocorrência certa. A oferta de empregos irá beneficiar os trabalhadores da região de 

influência do empreendimento, gerando renda familiar e incrementando a economia local.  

Da mesma maneira, verifica-se aumento dos empregos indiretos, principalmente no 

comércio e serviços, com o aumento da demanda por bens de consumo. Neste caso 

também se verifica uma melhoria na qualidade de vida da população. Portanto, a questão da 

geração de empregos, mesmo que temporários, possui um forte impacto positivo na 

economia individual e familiar.  

Esse impacto positivo propicia, de imediato, uma queda no índice de desemprego e 

aumento da renda individual e familiar dos trabalhadores. O aumento da renda tende a gerar 

melhoria da qualidade de vida familiar, através de maior acesso aos bens de consumo.  

Na fase de implantação serão gerados 600 empregos diretos e 300 empregos 

indiretos. É importante salientar que os empregos indiretos apontados são somente na 
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fabricação de equipamentos. Outro setor importante considerado na geração de empregos 

indiretos é o de serviço/comércio (alimentação, hospedagem, transporte, vestuário, entre 

outros). 

Na fase de operação serão gerados 100 empregos diretos e 400 empregos indiretos, 

relacionados principalmente ao transporte de matérias-primas para a fabricação do cimento 

e do produto acabado para os mercados consumidores. 

9.1.4.1.2. Incremento da Economia Regional 

A geração de empregos e a respectiva massa salarial a ser auferida pelos 

trabalhadores vão beneficiar vários setores econômicos locais e regionais, com ênfase as 

atividades de comércio (alimentação, vestuários, calçados, móveis e utensílios do lar, 

materiais de construção e reparação, farmácias), bem como setores de serviços (higiene 

pessoal, restaurantes, lanchonetes, lazer) os quais serão diretamente beneficiados ao longo 

da execução das obras, resultando num impacto positivo. 

É necessário lembrar ainda que a injeção desses recursos financeiros - salários e 

investimentos - nas atividades econômicas locais e regionais também contribuirão para o 

aumento da arrecadação de impostos. Isso permitirá aos governos locais dispor de mais 

recursos para investir em educação, saúde e infraestrutura, aumentando a oferta de 

serviços públicos, com a consequente melhoria no bem-estar da população. 

9.1.4.2. SOCIAL 

9.1.4.2.1. Expectativas da População 

As entrevistas realizadas nas comunidades próximas do empreendimento 

demonstraram que a expectativa da população é de que a instalação da indústria possa 

propiciar condições para o desenvolvimento da região, com a geração de renda, empregos e 

melhores condições de infra-estrutura. Diante desta situação, a expectativa torna-se um 

aspecto positivo, ao romper com a estagnação existente nas comunidades. 

9.1.4.2.2. Alteração no Quadro Demográfico 

Qualquer expectativa de geração de emprego poderá servir como atrativo para um 

aumento da população. Entretanto não se prevê esse fator nas comunidades do entorno ou 

mesmo em grande escala nos municípios, dado o tamanho dos municípios da AII, 

considerados de médio/grande porte.   

Outro fator que poderá alterar o quadro demográfico local é a instalação de canteiro 

de obras e alojamentos para os trabalhadores da obra. Dependendo do contingente 

envolvido, essa ação poderá ter grande impacto nas comunidades do entorno.   
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O aumento populacional é considerado um impacto negativo, pois o crescimento 

desordenado de uma região acaba por aumentar a demanda pelos serviços de saúde e 

educação, além de sobrecarregar as áreas de transporte e circulação de pessoas. 

Destaca-se também o conflito cultural decorrente da presença de trabalhadores 

vindos de várias regiões do país, com hábitos diferentes da população local, o que resulta 

em desconforto para ambas as partes. 

Contudo, o acréscimo populacional pode incorrer em uma maior demanda por 

serviços no comércio local, movimentando capital e suportando uma melhora nos 

rendimentos de comerciantes e funcionários, constituindo então num impacto positivo da 

instalação do empreendimento. 

9.1.4.2.3. Fixação da População Local, Retorno da População Evadida 

Com a abertura de vagas de emprego e a expansão do mercado de trabalho local, 

para mão de obra qualificada e semiqualificada, ocorre a fixação da população local mais 

jovem, principalmente aquela que de desloca para cidades próximas para os estudos. A 

possibilidade de ocupação na cidade natal também incentiva aqueles que deixaram o 

município em busca de melhores oportunidades a retornar à proximidade dos seus 

familiares e amigos. Está reversão do processo de evasão da população é um aspecto 

positivo da implantação do empreendimento. 

9.1.4.2.4. Alteração da Qualidade de Vida da População 

A instalação e utilização do canteiro de obras pelos trabalhadores e os serviços 

específicos da obra geram alterações inerentes nas pequenas aglomerações, como a 

produção de detritos orgânicos, recicláveis, químicos e efluentes sanitários. A disposição e o 

acúmulo desses detritos e efluentes em locais inadequados contribuem para a possível 

proliferação de vetores de doenças, como ratos e insetos, bem como para a poluição dos 

córregos da região.  

As obras também podem acarretar no incômodo sonoro da população, bem como 

poluição atmosférica nas fases de implantação e operação da indústria. Isso pode acarretar 

em problemas de saúde da população do entorno da obra.   

A positividade deste impacto está nos recursos financeiros, salários e investimentos, 

no aumento das atividades econômicas locais e regionais que contribuirão com o acréscimo 

da arrecadação de impostos, permitindo aos governos locais disponibilizar mais recursos 

para educação, saúde e infraestrutura, aumentando a oferta de serviços públicos, e a 

melhoria no bem estar da população. 
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9.1.4.2.5. Circulação de Veículos da Obra 

Na fase de implantação, os procedimentos de escavação e o transporte de terra na 

fase de terraplanagem para a implantação do empreendimento poderiam produzir impactos 

na vizinhança durante esta etapa, principalmente em relação a ruídos e ao fluxo de 

caminhões.  

Durante a fase de execução das obras, deve ser executado um programa de 

sinalização do canteiro de obras e de seu entorno, das vias de acesso ao canteiro e de 

eventuais locais que venham a ser usados como depósito de materiais e bota-fora. A 

sinalização a ser usada nesta fase deve ter características de sinalização de obra, de 

acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com fundo alaranjado e com caracteres em 

película refletiva. Ainda durante a fase de execução, deverá ser feito monitoramento 

constante do sistema viário para detecção de possíveis pontos críticos para segurança 

viária, originados em função do fluxo de veículos que atendem à obra, e devem ser feitas as 

devidas adequações na sinalização e na geometria das vias para solucionar os problemas 

encontrados. 

Já ao final da obra e no início da etapa de operação do empreendimento, deve ser 

implantada a sinalização de regulamentação e advertência da área, bem como a sinalização 

indicativa nas vias de acesso ao empreendimento. Nesta fase, num primeiro momento, deve 

ser feito um levantamento da necessidade de complementação e/ou reforço da sinalização 

horizontal e vertical do trecho da Área de Influência Direta. Ainda nesta fase, devem ser 

feitas avaliações periódicas de todo o sistema viário afetado, sendo tomadas as devidas 

ações preventivas e corretivas. 

Considerando-se a dimensão do terreno e a localização do mesmo em relação à 

vizinhança, e considerando-se que as operações inerentes à terraplanagem vão ocorrer 

estritamente em área interna ao imóvel, os impactos podem ser considerados como sendo 

de baixa intensidade e de pouca significância. 

Por outro lado, a circulação de caminhões na via de acesso ao empreendimento será 

absorvida naturalmente e os impactos também podem ser considerados como sendo de 

baixa intensidade e de pouca significância, não exigindo a adoção de medidas mitigadoras, 

com exceção das medidas a seguir relacionadas.  

O presente impacto – aumento do fluxo das vias de acesso, sujeira no pavimento, 

deterioração do pavimento, poluição aérea – ocorrerá na fase de implantação, sendo de 

natureza negativa, com manifestação direta. A probabilidade de ocorrência é certa, 

abrangendo a ADA, com duração temporária, durando o período de construção. A 

magnitude do impacto é média e a importância é média, sendo um impacto irreversível. 
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9.1.4.2.6. Congestionamento das Vias de Acesso 

 Na fase de operação do Empreendimento, os impactos sobre o sistema viário serão 

fundamentalmente relacionados com a circulação de veículos e de pedestres para o acesso 

ao empreendimento.  

 Na simulação anteriormente apresentada, pode ser observado que mesmo 

considerando-se um fluxo estimado para a hora do pico de 65 veículos por hora entrando e 

148 veículos saindo do empreendimento, este fluxo será absorvido pelo sistema viário, e o 

impacto produzido pode ser considerado de baixa intensidade e significância.  

 Em relação aos acessos de pedestres, os impactos serão relacionados à travessia 

das vias e o caminhamento ao longo da via para acesso ao empreendimento, e também 

podem ser considerados de baixa intensidade, dado ao afastamento do local do 

empreendimento em relação à área urbana de Ponta Grossa.  

 Este impacto ocorrerá na fase de operação, sendo de natureza negativa, com 

manifestação direta. A probabilidade de ocorrência é certa, abrangendo a ADA, com início 

imediato, mas com duração temporária, durando os períodos de pico. A magnitude do 

impacto é baixa e a importância é baixa, sendo um impacto reversível. 

9.1.4.3. IMPACTOS HISTÓRICO/CULTURAL E ARQUEOLÓGICOS 

9.1.4.3.1. Patrimônio Arqueológico 

A avaliação dos impactos gerados sobre a base finita do patrimônio arqueológico é 

essencialmente, um fator de prevenção e preservação para estudos de possíveis resquícios 

de populações pretéritas que habitaram a região. 

Poderá ser identificado na região do empreendimento dados referentes a diversidade 

e a quantidade de sítios arqueológicos localizados nesta porção do estado fornecendo uma 

amostra do potencial arqueológico e confirmado pela etapa seguinte da pesquisa, que 

corresponde a realização do levantamento arqueológico interventivo de campo e caso 

constate presença de algum sítio, proceder-se-á o salvamento arqueológico. Esta etapa de 

levantamento interventivo dependia da Autorização do IPHAN através de Portaria a qual 

saiu em 14 de novembro de 2014, Portaria de Autorização do IPHAN nº 61. 
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9.2. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

impacto Ambiental (RIMA), fica bem evidenciado que as decisões básicas são tomadas, 

através da Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) que um dado empreendimento pode 

produzir nos ecossistemas. Na verdade, a AIA é um instrumento de planejamento 

imprescindível para incrementar o desenvolvimento tão necessário à nação, garantindo a 

preservação do meio ambiente mantendo ou mesmo melhorando a qualidade de vida.  

Somente a AIA é capaz de qualificar e também quantificar através das escalas 

arbitrárias convenientemente definidas, os impactos positivos e negativos que caracterizam 

um dado empreendimento. A AIA é, portanto um excelente instrumento de controle 

ambiental e deve ser utilizado como tal pelo empresariado, pelo governo e pela comunidade. 

De exposto, pode-se concluir que a AIA está intimamente ligada ao conhecimento 

das alterações do meio físico, biótico e antrópico, mas não de forma independente, muito 

pelo contrário, estes atributos estão intimamente inter-relacionados, e justamente por isso a 

AIA exige uma equipe multidisciplinar. 

A forma deste inter-relacionamento pode ser estabelecida, considerando-se a área 

de influência de um dado empreendimento como sendo um sistema termodinâmico, de 

modo a se enunciar as seguintes assertivas: 

 Não havendo alteração no meio físico, não haverá alteração no meio biótico, uma 

vez que as qualidades do ar, água e solo não foram afetados, mantendo-se, 

portanto o sistema estável do ponto de vista termodinâmico. 

 Não havendo desequilíbrio na biota, não haverá qualquer alteração no meio 

antrópico. 

9.2.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise das interferências ambientais decorrentes da implantação do Complexo 

Mineroindustrial, nas diferentes fases do empreendimento, foi realizada pelo método das 

Matrizes de Interação, que possibilita identificar e classificar os impactos, através dos 

resultados obtidos com o cruzamento entre as atividades de engenharia e os fatores 

ambientais caracterizados para os meios a sofrerem modificações. 

A primeira etapa dos trabalhos compreendeu a elaboração de uma listagem 

preliminar dos impactos, gerada a partir das informações gerais sobre o projeto de 

engenharia e do diagnóstico ambiental realizado nas áreas de influência do 

empreendimento. 
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Na sequência dos procedimentos metodológicos, os impactos integrantes da 

listagem preliminar foram avaliados conforme os seguintes parâmetros de classificação: 

 Quanto à natureza: indica os efeitos negativos ou positivos sobre os 

componentes ambientais; 

 Quanto à magnitude: refere-se à quantificação superficial, volumétrica ou 

populacional da interferência, atribuindo-se nível baixo, médio ou alto; 

 Quanto à importância: fornece a qualidade do impacto, que varia entre pequena, 

média ou grande, conforme a magnitude da alteração a ser imposta; 

 Quanto à duração: relativo ao caráter permanente ou temporário do impacto, 

conforme o período de manifestação após o término da atividade; 

 Quanto à reversibilidade: indica a capacidade de cessação dos efeitos, caso 

sejam implementadas medidas minimizadoras; 

 Quanto à abrangência: esclarece a área da alteração, podendo ter influência 

local ou regional; 

 Quanto à forma: refere-se ao efeito direto ou indireto da interferência; e 

 Quanto à temporalidade: variando de imediato a curto ou médio prazo, indica o 

espaço de tempo entre a execução da atividade causadora do impacto e a 

manifestação dos efeitos sobre o meio ambiente. 

Objetivando a hierarquização dos impactos ambientais, atribui-se valores aos 

parâmetros classificatórios, cujo produto resulta nos conceitos individuais de significância. 

Os quadros abaixo demonstram os valores atribuídos aos parâmetros de 

classificação e significância: 

 

VALORAÇÃO DOS PARÂMETROS 

PARÂMETROS CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 

Magnitude baixa = 1 média = 2 alta = 3 

Importância pequena = 1 média = 2 grande = 3 

Duração temporário = 1 permanente = 2 

Reversibilidade reversível = 1 irreversível = 2 

 

SIGNIFICÂNCIA DOS IMPACTOS 

PRODUTOS SIGNIFICÂNCIA 

1 a 4 fraca 

6, 8, 9 ou 12 moderada 

16 ou 18 forte 

24 ou 36 muito forte 
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Concluída a classificação e a análise da significância dos impactos ambientais nas 

áreas de influência do empreendimento, procedeu-se ao estabelecimento das medidas 

mitigadoras.  

Evidentemente, para a potencialização das interferências de natureza positiva foram 

propostas medidas otimizadoras. Por outro lado, os impactos negativos geraram a 

formulação de medidas preventivas, corretivas e/ou compensatórias.  

9.3. LISTAGEM PRELIMINAR DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A representação numérica ora atribuída aos impactos ambientais foi, igualmente, 

adotada para identificá-los em todos os procedimentos da avaliação. Portanto, necessita-se 

utilizar esta listagem para a análise da matriz de interação, dos quadros de classificação e 

hierarquização, que constituem os 3 itens subsequentes.  
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9.3.1. PARA A ÁREA DE MINERAÇÃO 

Tabela 135: Listagem preliminar dos impactos ambientais para a área de mineração. 
COMPONENTES AMBIENTAIS ID IMPACTOS AMBIENTAIS 

MEIO FÍSICO 

Qualidade do ar  

e emissões 

1 
Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na Área Diretamente 

Afetada (ADA)  

2 
Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na Área Diretamente 

Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) 

3 
Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) e ao longo das vias de 

acesso da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII) 

4 Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) 

5 
Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da Área de Influência Direta 

(AID) e da Área de Influência Indireta (AII) 

Resíduos 
6 Geração de resíduos sólidos 

7 Geração de efluentes líquidos 

Água 8 Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

Solos 

9 Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas 

10 Transmissão de ondas de choque e vibrações 

11 Alterações na qualidade do solo 

12 Perda de solo 

13 Descaracterização paisagística 

MEIO BIÓTICO 

Flora 
14 Supressão de vegetação 

15 Mudança na composição e paisagem florística 

Fauna 

16 Incremento aos dados de fauna da região 

17 Alteração ou supressão de habitats 

18 Afugentamento e atropelamento de animais silvestres 

19 Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos 

20 Prevenção a caça ilegal 

MEIO 
SOCIOECONÔMICO 

Economia 
21 Geração de emprego e renda 

22 Incremento na economia regional 

Social 

23 Expectativas da população 

24 Alteração no quadro demográfico 

25 Fixação da População Local, Retorno da População Evadida 

26 Circulação de veículos 

27 Alteração na qualidade de vida 
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9.3.2. PARA A UNIDADE FABRIL 

Tabela 136: Listagem preliminar dos impactos ambientais para a unidade industrial. 
COMPONENTES AMBIENTAIS ID IMPACTOS AMBIENTAIS 

MEIO FÍSICO 

Qualidade do ar  

e emissões 

1 
Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na Área Diretamente 

Afetada (ADA)  

2 
Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na Área Diretamente 

Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) 

3 
Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) e ao longo das vias de 

acesso da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII) 

4 Aumento do ruído na Área Diretamente Afetada (ADA) 

5 
Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da Área de Influência Direta 

(AID) e da Área de Influência Indireta (AII) 

Resíduos 
6 Geração de resíduos sólidos 

7 Geração de efluentes líquidos 

Água 8 Alteração da qualidade das águas superficiais 

Solos 

9 Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas 

10 Alterações na qualidade do solo 

11 Perda de solo 

MEIO BIÓTICO 

Flora 
12 Supressão de vegetação 

13 Mudança na composição e paisagem florística 

Fauna 

14 Incremento aos dados de fauna da região 

15 Alteração ou supressão de habitats 

16 Afugentamento  e atropelamento de animais silvestres 

17 Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos 

18 Prevenção a caça ilegal 

MEIO 
SOCIOECONÔMICO 

Economia 
19 Geração de emprego e renda 

20 Incremento na economia regional 

Social 

21 Expectativas da população 

22 Alteração no quadro demográfico 

23 Fixação da População Local, Retorno da População Evadida 

24 Circulação de veículos 

25 Congestionamento das vias de acesso 

26 Alteração na qualidade de vida 

 

 



9.5. QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAI S

IMPL OPE NEG POS BAIX MED ALT PEQ MÉD GRA TEM PER REV IRREV POS NEG POS NEG

Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA 2 2 1 1 4 Fraca

Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA, AID e AII 2 2 2 1 8 Moderada

Aumento do ruído na ADA e ao longo das vias de acesso da AID E AII 2 2 1 1 4 Fraca

Aumento do ruído na ADA 2 2 2 1 8 Moderada

Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII 2 2 2 1 8 Moderada

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

2 2 1 1 4 Fraca

3 3 1 1 9 Moderada

1 1 1 1 1 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

2 3 1 2 12 Moderada

2 3 1 2 12 Moderada

3 2 2 2 24 Muito Forte

3 2 2 2 24 Muito Forte

3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 2 2 36 Muito Forte

Supressão de vegetação 2 2 2 2 16 Forte

Mudança da diversidade e abundância das espécies da flora e fauna 3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 1 1 9 Moderada

2 3 1 1 6 Moderada

Alteração ou supressão de habitats 2 2 2 2 16 Forte

2 3 1 1 6 Moderada

1 2 1 1 2 Fraca

2 2 2 1 8 Moderada

2 2 2 1 8 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

3 3 1 1 9 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

Incremento da economia regional 3 3 2 1 18 Forte

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 1 1 9 Forte

Alteração no quadro demográfico 2 2 1 1 4 Fraca

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

Circulação de veículos 2 2 1 1 4 Fraca

Congestionamento das vias de acesso 1 2 1 1 2 Fraca

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

54 144 129 127

DURAÇÃO REVERSIBILIDADEOCORRÊNCIA NATUREZA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA
VALORAÇÃO DOS PARÂMETROS

SIGNIFICÂNCIA DOS 

IMPACTOS
IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO

Geração de efluentes líquidos

Alteração na qualidade do solo

Descaracterização paisagística

9.5.1. PARA A ÁREA DE MINERAÇÃO

IMPACTOS AMBIENTAIS

MEIO FÍSICO

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas

Transmissão de ondas de choque e vibrações

Perda de solo

ÁGUAS

SOLOS

Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas

EFLUENTES

Geração de resíduos sólidos

MEIO BIOLÓGICO

FLORA

FAUNA

Incremento aos dados de fauna da região

Afugentamento e atropelamento de animais silvestres

Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos

Prevenção à caça ilegal

MEIO 

SOCIOECONÔMICO

ECONOMIA
Geração de emprego e renda

SOCIAL

Expectativa da população

Fixação da População Local, Retorno da População Evadida

Alteração na qualidade de vida
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IMPL OPE NEG POS BAIX MED ALT PEQ MÉD GRA TEM PER REV IRREV POS NEG POS NEG

Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA 2 2 1 1 4 Fraca

Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA, AID e AII 2 2 2 1 8 Moderada

Aumento do ruído na ADA e ao longo das vias de acesso da AID E AII 2 2 1 1 4 Fraca

Aumento do ruído na ADA 2 2 2 1 8 Moderada

Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII 2 2 2 1 8 Moderada

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas 2 2 1 1 4 Fraca

Transmissão de ondas de choque e vibrações 1 1 1 1 1 Fraca

Alteração na qualidade do solo 2 3 1 2 12 Moderada

Perda de solo 3 2 2 2 24 Muito Forte

Supressão de vegetação 2 2 2 2 16 Forte

Mudança da diversidade e abundância das espécies da flora e fauna 3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 1 1 9 Moderada

2 3 1 1 6 Moderada

Alteração ou supressão de habitats 2 2 2 2 16 Forte

2 3 1 1 6 Fraca

1 2 1 1 2 Fraca

2 2 2 1 8 Moderada

2 2 2 1 8 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

3 3 1 1 9 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

3 3 2 1 18 Forte

3 3 2 1 18 Forte

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 1 1 9 Forte

Alteração no quadro demográfico 2 2 1 1 4 Fraca

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

Circulação de veículos 2 2 1 1 4 Fraca

Congestionamento das vias de acesso 1 2 1 1 2 Fraca

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

48 113 147 46

MEIO 

SOCIOECONÔMICO

ECONOMIA

Geração de emprego e renda

Incremento da economia regional

SOCIAL

Expectativa da população

Fixação da População Local, Retorno da População Evadida

Alteração na qualidade de vida

MEIO BIOLÓGICO

FLORA

FAUNA

Incremento aos dados de fauna da região

Afugentamento e atropelamento de animais silvestres

Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos

Prevenção à caça ilegal

SIGNIFICÂNCIA DOS 

IMPACTOS

VALORAÇÃO DOS PARÂMETROS

IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO

EFLUENTES

Geração de resíduos sólidos

ÁGUAS

SOLOS

Geração de efluentes líquidos

Alteração da qualidade das águas superficiais

9.5.2. PARA A UNIDADE FABRIL

MEIO FÍSICO

REVERSIBILIDADEDURAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS

OCORRÊNCIA NATUREZA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS
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9.6. QUADRO DE HIERARQUIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTA IS

IMPL OPE NEG POS BAIX MED ALT PEQ MÉD GRA TEM PER REV IRREV POS NEG POS NEG

Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA 2 2 1 1 4 Fraca Implantação de adequados sistemas de controle de emissões. Umectação das vias.

Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA, AID e AII 2 2 2 1 8 Moderada Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar.

Aumento do ruído na ADA e ao longo das vias de acesso da AID E AII 2 2 1 1 4 Fraca
Manutenção e regulagem periódica dos equipamentos e atendimento aos níveis 

máximos estabelecidos. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar.

Aumento do ruído na ADA 2 2 2 1 8 Moderada
Adotar máquinas e equipamentos com melhor tecnologia em termos de emissão de ruídos. Adoção de 

barreiras defletoras de ruídos.

Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII 2 2 2 1 8 Moderada Programa de Controle e Monitoramento Sonoro.

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

2 2 1 1 4 Fraca

3 3 1 1 9 Moderada

1 1 1 1 1 Fraca Monitoramento Geofísico. 

1 1 1 1 1 Fraca Controlar a furação e o desmonte - medidas de caráter preventivo e mitigador.

2 3 1 2 12 Moderada

2 3 1 2 12 Moderada

3 2 2 2 24 Muito Forte

3 2 2 2 24 Muito Forte

3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 2 2 36 Muito Forte

Supressão de vegetação 2 2 2 2 16 Forte

Mudança da diversidade e abundância das espécies da flora e fauna 3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 1 1 9 Moderada Programa de Monitoramento da Fauna.

2 3 1 1 6 Moderada Programa de Monitoramento da Fauna.

Alteração ou supressão de habitats 2 2 2 2 16 Forte Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por Formações Florestais Nativas.

2 3 1 1 6 Moderada Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna.

1 2 1 1 2 Fraca Programa de Monitoramento da Fauna. Programa de Educação Ambiental.

2 2 2 1 8 Moderada

2 2 2 1 8 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

3 3 1 1 9 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

Incremento da economia regional 3 3 2 1 18 Forte

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 1 1 9 Forte

Alteração no quadro demográfico 2 2 1 1 4 Fraca

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

Circulação de veículos 2 2 1 1 4 Fraca

Congestionamento das vias de acesso 1 2 1 1 2 Fraca

2 3 1 1 6 Moderada
Sistemas de controle de emissões, remoção periódica dos detritos. Programa de Prevenção de Acientes 

e Saúde Pública.

3 3 2 1 18 Forte Obras sociais, serviços de saúde, educação e segurança.

54 144 129 127

OCORRÊNCIA

Expectativa da população

Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas

SOLOS

Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas

Transmissão de ondas de choque e vibrações

Alteração na qualidade do solo

FAUNA

Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos

Prevenção à caça ilegal

MEIO BIOLÓGICO

FLORA

9.6.1. PARA A ÁREA DE MINERAÇÃO

IMPACTOS AMBIENTAIS

Perda de solo

Descaracterização paisagística

MEIO 

SOCIOECONÔMICO

ECONOMIA

Geração de emprego e renda

SOCIAL
Fixação da População Local, Retorno da População Evadida

Alteração na qualidade de vida

MEIO FÍSICO

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

EFLUENTES

Afugentamento e atropelamento de animais silvestres

Geração de resíduos sólidos

Geração de efluentes líquidos

ÁGUAS

Incremento aos dados de fauna da região

VALORAÇÃO DOS PARÂMETROS
SIGNIFICÂNCIA DOS 

IMPACTOSIMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO

Programa de Comunicação Social. Sinalização adequada, normas para redução de velocidade e 

orientação aos motoristas. Pavimentação e implantação de calçadas no trecho de acesso à fábrica. 

Programa de Comunicação Social. Dar preferência a mão de obra local, evitando a atração 

populacional, bem como a possibilidade de uma ocupação desordenada.

NATUREZA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA

Remoção periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores, bem como o 

encaminhamento e destinação ao sistema de coleta do município, de acordo com a legislação vigente; 

Programa de Gestão de Resíduos

Sistema de Tratamento de Efluentes, Sistemas de Drenagem  com bacias de sedimentação e Sistema 

de Caixa Separadora Água-Óleo.

MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE AMBIENTAL E/OU COMPENSATÓRIAS
DURAÇÃO REVERSIBILIDADE

Recomposição florística com espécies nativas de rápido crescimento, capazes de fixar e recuperar o 

solo e de atrair brevemente a fauna afugentada e de reconstituir habitats destruídos.

Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por Formações Florestais Nativas; 

Programa de Compensação Ambiental.

Programa de Educação Ambiental.

Placas de controle de velocidade e orientação proibindo atividades de caça e pesca. Programa de 

Educação Ambiental.

Sistema de drenagem com canais protetores e sistemas coletores com dispositivos de captação e 

filtragem. Estação de Tratamento de Efluentes. Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos.

Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as bancadas e em nível e 

recolocação do solo em etapas sucessivas,  caráter preventivo e corretivo.

Sistema de Tratamento de Efluentes, Sistemas de Drenagem  com bacias de sedimentação e Sistema 

de Caixa Separadora Água-Óleo.

Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as bancadas e em nível e 

recolocação do solo em etapas sucessivas, de caráter preventivo e corretivo.
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9.6.2. PARA A UNIDADE FABRIL

IMPL OPE NEG POS BAIX MED ALT PEQ MÉD GRA TEM PER REV IRREV POS NEG POS NEG

Aumento de emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA 2 2 1 1 4 Fraca Implantação de adequados sistemas de controle de emissões.  Umectação das vias.

Aumento das emissões atmosféricas de gases e partículas na ADA, AID e AII 2 2 2 1 8 Moderada Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar.

Aumento do ruído na ADA e ao longo das vias de acesso da AID E AII 2 2 1 1 4 Fraca
Manutenção e regulagem periódica dos equipamentos e atendimento aos níveis 

máximos estabelecidos. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar. 

Aumento do ruído na ADA 2 2 2 1 8 Moderada
Adotar máquinas e equipamentos com melhor tecnologia em termos de emissão de ruídos. Adoção 

de barreiras defletoras de ruídos.

Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII 2 2 2 1 8 Moderada Programa de Controle e Monitoramento Sonoro.

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 2 1 1 2 Fraca

1 2 2 1 4 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

1 1 1 1 1 Fraca

Aumento da susceptibilidade à erosão associada à desestabilização de encostas 2 2 1 1 4 Fraca
Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as bancadas e em nível e 

recolocação do solo em etapas sucessivas,  caráter preventivo e corretivo.

Transmissão de ondas de choque e vibrações 1 1 1 1 1 Fraca Controlar a furação e o desmonte - medidas de caráter preventivo e mitigador.

Alteração na qualidade do solo 2 3 1 2 12 Moderada
Sistema de Tratamento de Efluentes, Sistemas de Drenagem  com bacias de sedimentação e 

Sistema de Caixa Separadora Água-Óleo.

Perda de solo 3 2 2 2 24 Muito Forte
Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as bancadas e em nível e 

recolocação do solo em etapas sucessivas,  caráter preventivo e corretivo.

Supressão de vegetação 2 2 2 2 16 Forte

Mudança da diversidade e abundância das espécies da flora e fauna 3 3 2 2 36 Muito Forte

3 3 1 1 9 Moderada Programa de Monitoramento da Fauna. 

2 3 1 1 6 Moderada Programa de Monitoramento da Fauna. 

Alteração ou supressão de habitats 2 2 2 2 16 Forte Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por Formações Florestais Nativas.

2 3 1 1 6 Moderada Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna.

1 2 1 1 2 Fraca Programa de Monitoramento da Fauna. Programa de Educação Ambiental.

2 2 2 1 8 Moderada

2 2 2 1 8 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

3 3 1 1 9 Moderada

3 3 2 1 18 Forte

3 3 2 1 18 Forte

3 3 2 1 18 Forte

2 3 1 1 6 Moderada

3 3 1 1 9 Forte

Alteração no quadro demográfico 2 2 1 1 4 Fraca

2 3 2 1 12 Moderada

2 3 2 1 12 Moderada

Circulação de veículos 2 2 1 1 4 Fraca

Congestionamento das vias de acesso 1 2 1 1 2 Fraca

2 3 1 1 6 Moderada
Sistemas de controle de emissões, remoção periódica dos detritos. Programa de Prevenção de 

Acientes e Saúde Pública.

3 3 2 1 18 Forte Obras sociais, serviços de saúde, educação e segurança.

48 113 147 46

Expectativa da população

Fixação da População Local, Retorno da População Evadida

Alteração na qualidade de vida

FLORA

FAUNA

MEIO 

SOCIOECONÔMICO

REVERSIBILIDADE

ECONOMIA

Geração de emprego e renda

Incremento da economia regional

SOCIAL

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

EFLUENTES

Geração de resíduos sólidos

Geração de efluentes líquidos

Alteração da qualidade das águas superficiais

Prevenção à caça ilegal

SOLOS

MEIO FÍSICO

MEIO BIOLÓGICO

Afugentamento e atropelamento de animais silvestres

Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos

Incremento aos dados de fauna da região

ÁGUAS

DURAÇÃO
IMPACTOS AMBIENTAIS

OCORRÊNCIA NATUREZA MAGNITUDE IMPORTÂNCIA
VALORAÇÃO DOS PARÂMETROS

MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE AMBIENTAL E/OU COMPENSATÓRIASIMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO
SIGNIFICÂNCIA 

DOS IMPACTOS

Remoção periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores, bem como o 

encaminhamento e destinação ao sistema de coleta do município, de acordo com a legislação 

vigente; Programa de Gestão de Resíduos

Sistema de Tratamento de Efluentes, Sistemas de Drenagem  com bacias de sedimentação e 

Sistema de Caixa Separadora Água-Óleo.

Sistema de drenagem com canais protetores e sistemas coletores com dispositivos de captação e 

filtragem. Estação de Tratamento de Efluentes. Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos.

Programa de Comunicação Social. Dar preferência a mão de obra local, evitando a atração 

populacional, bem como a possibilidade de uma ocupação desordenada.

Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por Formações Florestais Nativas; 

Programa de Compensação Ambiental.

Placas de controle de velocidade e orientação proibindo atividades de caça e pesca. Programa de 

Educação Ambiental.

Programa de Educação Ambiental.

Programa de Comunicação Social. Sinalização adequada, normas para redução de velocidade e 

orientação aos motoristas. Pavimentação e implantação de calçadas no trecho de acesso à fábrica. 

Programa de Prevenção de Acidentes e Saúde Pública.
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A hierarquização dos impactos, quanto a sua significância, demonstra os níveis de 

preocupação e rigidez que devem ser destinados a cada uma das interferências negativas e 

o grau de otimização dos impactos positivos. Apesar de compreender estudos tecnicamente 

especializados, a classificação dos impactos a serem gerados pelo empreendimento 

mineroindustrial apresenta certo grau de subjetividade, merecendo devida consideração 

para a leitura e a interpretação dos quadros demonstrativos.  

Neste contexto, os resultados da análise apontam a fase de construção da obra 

como geradora de maior número de impactos ambientais de natureza negativa, no entanto a 

maioria são reversíveis com a finalização das obras.  

Na fase de operação, para a mineração, a maioria dos impactos ambientais 

negativos compreende valores com significância entre fraca e moderada, para o meio físico, 

excetuando os impactos, alteração da qualidade do solo, perda de solo e descaracterização 

paisagística, com significância muito forte, devido à irreversibilidade e permanência do 

impacto no ambiente.  Para o meio biótico, os impactos negativos apresentam valores de 

significância moderada para a fauna devido ao risco de acidentes, afugentamento e 

atropelamento. Em contra partida, significância muito forte com a implantação de um 

Programa de Revitalização de Formações Florestais Exóticas por Formações Florestais 

Nativas, o que possibilita uma mudança e enriquecimento na composição florística local e de 

habitats para a fauna. Para o meio socioeconômico, a geração de empregos e renda 

resultou significância dos impactos forte pela geração de empregos, renda e o incremento 

na economia regional, além da melhoria na qualidade de vida das comunidades no entorno 

com a implantação do Complexo Mineroindustrial. 

Na fase de operação da fábrica, apesar da natureza negativa da maioria dos 

impactos, em geral, foram detectadas significâncias variando entre fraca e moderada para o 

meio físico, no entanto, são na maioria reversíveis, sendo estes impactos minimizados 

através da adoção de adequadas medidas mitigadoras e/ou de controle ambiental, além da 

implementação dos programas ambientais que se encontram descritas no item 

subsequente. Os impactos positivos nesta fase, são de significância moderada e muito forte 

para o meio biótico, e, moderada e forte para o meio socioeconômico, o que representa o 

grande benefício relacionado à melhoria dos componentes econômicos e de infraestrutura 

social da população da região.  

Com relação ao patrimônio arqueológico, na etapa seguinte da pesquisa poderá ser 

confirmado seu potencial arqueológico, com o levantamento interventivo de campo. Assim, o 

resultado dos impactos positivos gerados pelo empreendimento até a presente data supera 

os impactos negativos, com a confirmação da inexistência de sítios arqueológicos no local.  
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10. MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAIS 

10.1. MEIO FÍSICO 

Os principais impactos ambientais identificados serão provenientes da construção do 

empreendimento. Ressalta-se que os mesmos são temporários, imediatos, de extensão 

local e reversível, e as medidas mitigadoras para estes impactos estão descritas a seguir. 

10.1.1. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos gerados na implantação da obra são: papel sanitário, lixo 

orgânico, papéis, papelões, plásticos, embalagens, sucatas metálicas, resíduos de madeira 

e entulhos da obra civil da fábrica. 

Os resíduos sólidos gerados na operação são basicamente da unidade 

administrativa (material de escritório, papel sanitário, lixo orgânico). Nas atividades 

administrativas, os resíduos sólidos gerados serão destinados à coleta seletiva, para que, 

posteriormente, os mesmos possam ter a destinação adequada, quer seja reutilização, 

recuperação ou reciclagem ou outra forma de disposição final. 

Haverá também geração de resíduos de manutenção como sucata metálica e 

resíduos classe 1, bem como madeiras de paletes e embalagens de sacarias de cimento. 

Como medidas recomenda-se: 

 Remoção periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores, bem 

como o encaminhamento e destinação ao sistema de coleta do município; 

 A disposição de todos os resíduos sólidos deverá atender à legislação vigente, 

destinando cada um da maneira mais adequada possível, quer seja recuperação, 

reciclagem, reutilização, coprocessamento ou aterros sanitários; 

 Atendimento ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

10.1.2. GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Os efluentes líquidos gerados na implantação e operação do empreendimento são 

provenientes dos sanitários e dos refeitórios, oriundos do canteiro de obras e do setor 

administrativo. 

O processo de fabricação do Cimento Portland dá-se por via seca, portanto, não 

gera efluentes líquidos. Dessa forma, os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento 

correspondem ao esgoto doméstico, às águas pluviais contaminadas, às águas da 

drenagem da área de estocagem de matéria-prima, águas provenientes da área de lavagem 

de equipamentos e da lavagem de pisos e galpões. 

Algumas medidas são recomendadas para o controle do impacto: 
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 Implantação de Estação de Tratamento de Efluente e posterior lançamento ao 

corpo hídrico local, dentro dos parâmetros permitidos pela legislação vigente - 

efluente doméstico e sanitário; 

 Bacias de sedimentação e lançamento no corpo hídrico local - sistema de 

drenagem na área industrial;  

  Sistema Caixa Separadora Água – Óleo - oficina mecânica, combustíveis e 

lavagem de equipamentos e galpões; 

 Deverá ser implementado um programa de caracterização e monitoramento da 

água, com a finalidade de acompanhar a ocorrência dos fenômenos de alterações 

na qualidade da água, subsidiando eventuais medidas caso a situação se torne 

crítica; 

 Atendimento a normas técnicas de implantação a todos os sistemas de 

tratamento. 

10.1.3. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Durante a obra, os serviços de terraplenagens e circulação de veículos são fontes de 

material particulado e gases poluentes. Para minimização de impactos, os serviços devem 

ser realizados adotando-se medidas como aspersão de água para controlar situações de 

levantamento exagerado de pó, e controle de emissões veiculares. 

Durante a fase de operação, as atividades de mineração emitem gases de 

combustão de máquinas e equipamentos e, principalmente, de atividades na mina que são 

emissoras de material particulado para a atmosfera. 

Nas atividades ligadas à produção do cimento devem ser feitas com o melhor nível 

de operação de máquinas e equipamentos, bons sistemas de controle e redução de 

poluição, bem como correta manutenção dos filtros. 

O Forno de Clinquer é a principal fonte do complexo mineroindustrial. Uma vez que 

ela será dotada de filtro manga, o controle de poluição é considerado de alta eficiência. 

Neste caso, as medida mais adequadas são preventivas, a partir de manutenções 

periódicas que garantam bom funcionamento e eficiência do controle. 

Além disso, no Forno de Clinquer, como o consumo de combustível é muito elevado, 

deve-se garantir a melhor a eficiência energética possível.  

Há outros pontos de emissão, que são saídas de filtros mangas de outros processos, 

e outras fontes fugitivas e difusas na indústria de cimento e na mineração. Portanto, em 

todas as etapas de produção de cimento (recebimento de material, moagem, secagem, etc.) 

o processo deve ser controlado em todos os pontos de emissão, sejam eles dutos e 

chaminés ou fontes fugitivas. 
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Como medidas para reduzir as emissões de poluentes pelas atividades relacionadas 

à construção e operação do empreendimento, recomenda-se: 

 Durante a fase de construção do empreendimento realizar aspersão com água 

nas vias, sempre que necessário; 

 Pavimentar vias permanentes que serão utilizadas durante a operação do 

empreendimento; 

 Promover a correta manutenção de veículos e equipamentos, visando à redução 

do consumo de combustível e à redução das emissões; 

 Organizar a programação das atividades de mineração, principalmente as 

detonações, com base nos dados coletados pela estação meteorológica 

automática, evitando realizar detonações quando as condições meteorológicas 

forem desfavoráveis; 

 Buscar alta eficiência energética no Forno de Clinquer; 

 Garantir correto funcionamento dos sistemas de controle de poluição e tratamento 

de pó (filtros mangas, ciclones e outros); 

 Minimizar emissões fugitivas em todo o processo de fabricação do cimento e 

atividades de mineração; 

 Evitar armazenamento de material fragmentado que possa sofrer erosão e 

transporte por ação do vento; 

 Construir suas fontes (dutos e chaminés) de acordo com os padrões de 

condicionamento de fontes da Resolução SEMA 016/14; 

 Projetar a planta industrial de modo que atenda todas as normas ambientais 

aplicáveis; 

 Monitorar as fontes de poluição, de acordo com a Resolução SEMA 016/14 e 

CONAMA 382/06; 

 Realizar periodicamente o monitoramento do impacto no entorno da área do 

empreendimento, em atendimento à Resolução CONAMA 003/90; 

 Tomar medidas corretivas no caso de identificação de não conformidades. 

10.1.4. GERAÇÃO DE RUÍDOS 

Alguns dos impactos nos níveis sonoros diagnosticados foram considerados de 

grande relevância e para que esses impactos sejam evitados ou mitigados, devem ser 

tomadas algumas ações. O foco deve ser dado à fase de operação, a qual apresenta 

impactos de maior relevância. 
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Para as três fases do empreendimento, pré-implantação, implantação e operação, os 

dois impactos a serem mitigados são: 

1) Aumento do ruído na ADA, AID e AII; 

2) Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII; 

O primeiro deles é basicamente causado pela utilização de equipamentos, máquinas, 

caminhões e operações de construção e posteriormente de operação. O segundo é causado 

pelo maior tráfego de veículos. 

Dessa forma, as medidas devem ser pensadas de forma a minimizarem as fontes 

causadoras desses impactos – os veículos automotores e as máquinas e equipamentos que 

auxiliem na construção e/ou operação da fábrica. 

Em relação ao trânsito de veículos, principal causador do aumento nos níveis de 

ruído nas estradas, algumas considerações devem ser feitas. Para um maior conforto da 

população, o tráfego de veículos deveria ser prioritariamente diurno, com exceção dos locais 

não habitados, de modo que não influenciasse na qualidade do sono dos habitantes das 

regiões marginais às rodovias. Porém, a concentração desse tráfego de veículos durante o 

dia, no período entre oito da manhã e dez da noite aumentaria a quantidade de veículos por 

hora, aumentando, dessa forma, a produção de ruídos durante o dia. 

Por esse motivo, recomenda-se as seguintes medidas para prevenir os impactos à 

população e fauna marginal a essas vias de acesso: 

 Operação do transporte com caminhões modernos, com controle da emissão dos 

ruídos; 

 Campanhas de educação ao motorista que transporte produtos acabados para a 

regulagem preventiva do caminhão, prevenindo o aumento dos ruídos do veículo; 

 Inspeção veicular quanto à emissão de ruídos; 

 Manutenção veicular quanto à emissão de ruídos, de forma que os veículos 

estejam com emissões sonoras de acordo com as especificações de fábrica; 

 Valorização das empresas de transporte que utilizem veículos mais novos e 

menos ruidosos. 

Os impactos nos níveis de ruídos na ADA serão causados principalmente pelas 

atividades de construções, operação da fábrica e das frentes de lavra. Para que sejam 

mitigados esses impactos, recomenda-se: 

 Executar o programa de monitoramento de controle e monitoramento de ruídos na 

ADA e AID; 

 Informar a comunidade sobre as ações que serão tomadas na área do 

empreendimento, bem como dos dias e horários detonações de explosivos; 
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 Planejar muito bem as atividades de forma a utilizar a quantidade correta de 

explosivos em cada detonação; 

 Adotar as máquinas e equipamentos com a melhor tecnologia em termos de 

emissão de ruídos para cada estágio da construção; 

 Adoção da melhor combinação, com a menor emissão de ruídos, dos 

equipamentos para a operação da cimenteira; 

 Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados para a 

segurança dos trabalhadores, tanto no período de operação quanto no período de 

construção; 

 Executar treinamentos e campanhas de conscientização para a utilização de 

EPI´s; 

 Proceder à supervisão constante das obras; 

 Informar à comunidade local sempre que ocorram atividades que gerem eventos 

muito ruidosos; 

 Adoção de barreiras defletoras dos ruídos para equipamentos que emitam mais 

de 100 dBA em sua operação, diminuindo a área impactada pelas fontes 

emissoras. 

As barreiras sonoras podem ser usadas em diversas situações durante a operação 

de máquinas e equipamentos dentro da ADA. Recomenda-se ainda que no período de 

construção, principalmente para as atividades de perfuração do solo, seja utilizada a melhor 

tecnologia em termos de emissão de ruídos de modo que o impacto aos receptores 

próximos seja minimizado tanto quanto possível. 

10.1.5. SOLOS 

10.1.5.1. AUMENTO DA SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO ASSOCIADA À 

DESESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 

No que diz respeito aos solos, destaca-se a importância da relocação dos horizontes 

A e B parcial (de 40 a 50 cm), que será retirado para a extração do minério e para obras de 

infraestrutura. Este material (solum – horizonte A+B) servirá de substrato para recomposição 

pedológica, da flora e microfauna, viabilizando o crescimento rápido de espécies adequadas 

para o local. Trata-se de um solo nobre, que, segundo a classificação de limitação por 

deficiência de fertilidade, apresenta um grau de limitação nulo. 
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A inversão das camadas de solo reveste-se em um impacto preocupante no que diz 

respeito ao desequilíbrio da estrutura existente, tendo como consequência uma maior 

fragilidade e facilidade de assoreamento. A maior ou menor intensificação desses efeitos 

depende da forma de contenção do solo retirado.  

Como primeira medida mitigadora de caráter efetivo, na fase final de implementação 

e durante a operação de lavra, tem-se o acondicionamento do solo removido proveniente do 

decapeamento. 

Neste empreendimento os depósitos Norte e Sul irão acomodar grande volume de 

material argiloso, constituído de solo derivado da meteorização das rochas calcárias e 

xistosas (horizontes B e C). Estes materiais poderão ser aproveitados ao longo da operação 

das atividades (minerárias e industriais), seja para reconformação topográfica e/ou para a 

composição da farinha. 

A Figura 149 obtida do novo Plano de Aproveitamento Econômico ilustra a 

concepção das pilhas de materiais projetadas, sendo a seguir transcritas as medidas 

mitigadoras recomendadas no PAE a fim de se ter um melhor controle ambiental destes 

depósitos. 

 Altura final das bancadas em solo: 10 metros; 

 Largura final das bermas: 12 metros; 

 Ângulo de face do talude em solo: 450; 

 Coeficiente de compactação: 92% 

 A localização da pilha se dará em áreas com configuração topográfica que é a 

mais favorável da mina, ausência de dolinas, nascentes ou pontos de infiltração e 

está a uma distância de segurança de em média 100 m do Rio Conceição. O piso 

argiloso, com espessura maior que 2 m permite a deposição do material sem 

perigo iminente para as águas; 

 Preferencialmente, será feito um leito drenante de cerca de 40 cm de espessura, 

com utilização de pequenos blocos de rocha, na base da pilha; 

 Compactar levemente o material depositado em camadas, de forma ascendente, e 

 Fator de segurança: levando em consideração o terreno de fundação, a ausência 

de água no vale escolhido, os cuidados especiais tomados contra infiltração de 

água na pilha, a formação em bancadas (o que por si só propicia uma 

compactação e impermeabilização parciais das mesmas), bem como a 

configuração topográfica favorável da área escolhida, adotou-se o fator de 

segurança de 1,15. 
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Figura 149: Esquema ilustrativo da geometria esperada para os depósitos de materiais 
argilosos/estéreis. (Fonte: PAE, 2014; pág.34). 

 

O perfil esquemático dos locais de estocagem do solo, ilustrado na Figura 151, é 

apresentado como sugestão para a construção de um “silo trincheira”, visando um eficiente 

armazenamento do solo, com 1 a 1,5 metros de profundidade. Um canal de escoamento 

para águas pluviais é necessário e também a colocação de sacos contendo pedras brita 

para facilitar a drenagem, e, ao mesmo tempo, evitar o carreamento das partículas de solo 

estocado. 

 

Figura 150: Perfil esquemático de uma área de lavra (fonte: Geoplanejamento, 2004). 

 

Figura 151: Perfil esquemático dos locais de estocagem do solo na fase final de implantação e 
durante a operação (fonte: Geoplanejamento, 2004). 

DEPOSITO SUL 
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RIO CONCEIÇÃO 
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Na fase de operação de lavra, tem-se a segunda medida mitigadora, visando a uma 

recomposição do ambiente pedológico, florístico e da fauna. A medida consiste na relocação 

do solo em etapas sucessivas nas áreas onde a extração já estiver concluída.  

 

Figura 152: Perfil esquemático da relocação do solo – em etapas sucessivas – nas áreas onde a 
extração já estiver concluída (fonte: Geoplanejamento, 2004). 

 

Desta forma, aproveitando as estruturas das bancadas, será realizada a distribuição 

do solo estocado, tomando um cuidado especial com os canais de escoamento das águas 

pluviais. Para evitar o carreamento das partículas do solo, há necessidade de se colocar 

sacos contendo pedras brita, que ainda facilitará a drenagem. Nesta etapa do processo, é 

de fundamental importância que haja a incorporação de material orgânico, e restos vegetais, 

para a manutenção da umidade do solo. Os restos de vegetação serão provenientes da 

porção superior do decapeamento que deverão ser amontoados em pilhas de baixa altura 

para a produção de composto orgânico que posteriormente será incorporado ao solo para a 

revegetalização. 

Na parte mais plana da área lavrada, poderão ser construídos alguns camalhões, 

como indicado na Figura 152. 

A medida recomendada para diminuir a susceptibilidade à erosão é a retirada do solo 

superficial no mesmo sentido onde serão construídas as bancadas e em nível e relocação 

do solo em etapas sucessivas, medidas que deverão ser adotadas na fase de implantação e 

operação da lavra, de caráter preventivo e corretivo. 

10.1.5.2. PERDA DE SOLO 

Em caso de perda de solo, pela implantação e da operação do empreendimento, em 

se considerando o decapeamento das frentes de lavra e as movimentações de terra 

exigidas para a instalação de benfeitorias e infraestrutura requeridas, a medida a ser tomada 

para este impacto terá caráter preventivo e corretivo.  
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O procedimento nesta situação será idêntico ao adotado como segunda medida 

mitigadora de caráter efetivo para o item 10.2.1.1. Aumento da Susceptibilidade à Erosão 

Associada à Desestabilização de Encostas.  

Os trabalhos a serem desenvolvidos deverão levar em conta o dimensionamento dos 

taludes resultantes da cava gerada pela extração do calcário. Com relação ao controle de 

taludes deverá levar em conta aspectos como a readequação topográfica, que significa o 

preparo do relevo para receber a vegetação, dando-lhe uma forma estável e adequada para 

o uso futuro do solo, sendo a conformação topográfica um fator importante para o sucesso 

do trabalho de reabilitação da área. 

O relevo final deve atender a alguns objetivos como a estabilidade do solo e taludes, 

controle de erosão, aspectos paisagísticos e estéticos, além da configuração final ter uma 

similaridade mais próxima com a conformação do relevo original. 

Nas áreas de lavra, as bermas dos níveis de lavra serão a base para recebimento do 

material proveniente dos depósitos. Medidas como a instalação de canaletas principais de 

drenagem, construídas no entorno das áreas de lavra, deverão ser preservadas, evitando a 

erosão dos taludes readequados. A drenagem das áreas de lavra será executada através 

das canaletas de drenagem secundárias e do direcionamento das águas, em função do grid 

dos pisos, para as canaletas principais, ligadas à caixa de sedimentação, servindo como 

canal de ligação para escoamento das águas da área recuperada às drenagens existentes. 

Após o desenvolvimento dos taludes finais, o solo superficial estocado nos bota-fora 

(depósito norte e sul), deverá ser retirado e enviado para as áreas de lavra em processo de 

exaustão, sendo a readequação do perfil das encostas realizada de forma ascendente. Os 

trabalhos deverão ser realizados nível a nível, de baixo para cima e todas as etapas deverão 

ser ordenadas de forma que todas as operações sejam realizadas, recebendo 

posteriormente o tratamento de cobertura com solo fértil e revegetação. 

10.1.5.3. DESCARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Para a descaracterização paisagística deverão ser adotadas as mesmas 

recomendações previstas para o item 10.2.1.1. Aumento da Susceptibilidade à Erosão 

Associada à Desestabilização de Encostas com medidas de controle a processos erosivos, 

recuperação do solo e revegetalização. As ações para a recuperação cênica deverão ser 

iniciadas desde a implantação e operação tão logo cessem as atividades minerárias no 

local, até e após a sua desativação, com a conclusão das ações de recuperação 

paisagística. As medidas a serem tomadas terão caráter corretivo. 

Ao final das atividades de mineração e/ou desativação da mina, se ainda não tiver 

sido executada, será feita a reconformação topográfica do sítio lavrado com a diminuição do 
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ângulo dos taludes das frentes abandonadas (exauridas) com o desmonte de parte do 

material rochoso remanescente em ângulo de modo a suavizá-lo e que o material 

desmontado se acumule no seu sopé formando uma superfície mais harmônica com o 

terreno natural.  

Além da mina (bancadas da cava), as ações de caráter topográfico e geotécnico 

envolvem o remodelamento do terreno afetado pelas atividades como as pilhas de estéril, as 

vias de acesso e demais componentes da mina. A intenção de uso futuro definirá outros 

requisitos, como a integração da área de forma adequada ao seu entorno ou mesmo o 

estabelecimento de condições geomorfológicas similares àquelas que tinham a área antes 

da mineração, em que além da estabilidade física, busca-se a reconstrução física da 

paisagem, e que dará suporte ao restabelecimento de comunidades vegetais e faunísticas. 

10.1.5.4. TRANSMISSÕES DE ONDAS DE CHOQUE E VIBRAÇÕES ATRAVÉS DO 

SUBSTRATO ROCHOSO 

Durante a furação para carregamento, desmonte e configuração das bancadas 

medidas serão adotadas para que esses trabalhos gerem o mínimo de poeira e ruído, sendo 

obrigatório o uso de EPIs. A furação a úmido pode ser uma medida experimental para 

diminuir a emissão de material particulado. 

As detonações serão realizadas em horários pré-fixados, com a delimitação de um 

perímetro de segurança para evitar que fragmentos de rochas ultra lançados atinjam áreas 

situadas fora dos limites de segurança da mina. 

Prevê-se que as vibrações no solo/rocha originadas das detonações não constituirão 

problemas e/ou perigos significativos, haja vista o isolamento da área da mina e ausência de 

povoamentos ou áreas urbanas em suas adjacências. 

Entretanto, para controle dessas vibrações e em atendimento à legislação em vigor, 

deverão ser monitorados através de sismógrafos instalados em locais estratégicos em todas 

as detonações nos pontos de maior previsão dos impactos. É uma medida eficaz para 

determinar o dimensionamento do fogo e o uso de explosivos para o desmonte da rocha, de 

forma a prevenir os efeitos das transmissões das ondas de choque seja sobre a própria 

frente de lavra a ser gerada (bancadas) e cortes em seu entorno. 

Além destes alvos do monitoramento tem-se ainda os depósitos de bota-fora, 

locados nas proximidades das frentes de lavra iniciais das Cavas Sul e Norte da ordem de 

100-200 metros. Muito embora diste em torno de 700 metros da frente de lavra inicial (Cava 

5 anos – Cava Sul), esta distância tende a diminuir ao longo do tempo, sendo portanto, 

recomendável este monitoramento geofísico ainda mais por se tratar de uma medida 

ambiental de caráter preventivo e de controle. 
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A furação e o desmonte controlados são medidas de caráter preventivo e mitigador, 

a serem tomadas nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

10.1.6. ÁGUA 

10.1.6.1. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Os solos expostos no canteiro de obras estarão vulneráveis à contaminação durante 

todo o período da obra. Este fato é comum em obras civis, devido à utilização de produtos 

químicos e geração de detritos orgânicos que poderão ser derramados diretamente no solo. 

A poluição das águas superficial e subterrânea está ligada à contaminação dos 

solos, visto que a infiltração dos contaminantes leva direto aos lençóis freáticos, mesmo que 

em uma quantidade menor devido à capacidade que o solo tem de filtrar os poluentes. Entre 

os produtos envolvidos nos riscos de contaminação dos solos, podem-se citar, 

principalmente, detritos orgânicos, óleos lubrificantes, combustíveis, ácidos e detergentes.  

Caracteriza-se como um impacto negativo, com alterações na qualidade da água, de 

ocorrência incerta na fase de construção do empreendimento, abrangendo o entorno 

imediato, e caso venha ocorrer, será permanente. É de pequena importância e o controle é 

atenuável. 

Alguma medidas são recomendadas para o impacto gerado: 

 Implantação de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

 Estabelecer mecanismos de gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, 

sendo que a disposição de todos os resíduos deverá atender à legislação vigente, 

destinando cada um da maneira mais adequada possível, quer seja recuperação, 

reciclagem, reutilização, co-processamento ou aterros sanitários; 

 Remoção periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores das 

instalações do canteiro, com remoção do lixo para locais específicos; 

 Implantação de banheiros químicos no canteiro de obras;  

 Desenvolver ações de educação ambiental, junto aos trabalhadores; 

 Monitorar qualidade das águas superficiais. 

10.2. MEIO BIOLÓGICO 

10.2.1. FLORA 

As medidas mitigadoras dos impactos ao Meio Biológico são discutidas de um modo 

integrado, tanto para fauna, como para a flora, visto que as alterações faunísticas, de um 

modo geral, estão associadas a mudanças na vegetação. 
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10.2.1.1. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Esta alteração é caracterizada pela retirada da vegetação em toda a área necessária 

para a implantação da indústria, frentes de lavra, implantação de bota-fora e vias de acesso. 

Este impacto levará a vários outros, tanto no meio físico, como no biológico. 

 A cobertura vegetal existente nos domínios do empreendimento e que não for 

afetada pela sua implantação, deverá ser protegida e incrementada, de forma a manter 

também o ambiente utilizado pela fauna local. 

Deverão ser desenvolvidos projetos específicos para tanto, prevendo-se 

fornecimento de mudas, plantio, replantio, monitoramento e acompanhamento do seu 

desenvolvimento e da capacidade de abrigo de espécies de animais, sendo prioritariamente 

implantados junto aos remanescentes de significativa importância no intuito de protegê-los. 

Algumas medidas recomendadas: 

 Provocar a menor depauperação possível das florestas ainda existentes ao longo 

da área de influência do empreendimento, assegurando a manutenção da 

autoecologia das espécies florísticas e faunísticas, bem como reduzindo áreas 

expostas às intempéries, que serão passíveis de processos erosivos; 

 Implementar Projeto de Revitalização de Áreas com Formações Florestais 

Exóticas por Formações Florestais Nativas, formando áreas extensivas com 

fragmentos já existentes de nativas diversas ou criando um sistema consorciado, 

como por exemplo, plantio de Araucária com erva-mate.  

10.2.2. FAUNA 

O impacto da implantação e operação do empreendimento sobre a fauna é evidente, 

demandando medidas para reduzir o quanto possível esses impactos. 

A supressão de vegetação decorrente da implantação do complexo Mineroindustrial, 

com a instalação do canteiro de obras e abertura de estradas e acessos deverá afetar a 

disponibilidade de hábitats para a fauna local. Os hábitats suprimidos variarão desde o 

substrato terrestre, passando pelo arbustivo até o arbóreo emergente, causando 

modificações diferenciadas nas populações animais segundo as diversas particularidades 

biológicas de cada espécie 

 Na fase de implantação, uma medida essencial é a inclusão de atividades de 

orientação e inclusão de temas sobre a importância e conservação da fauna na manutenção 

dos ecossistemas no Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores da obra. 

Além disso, os programas de Resgate de Fauna e Monitoramento e da Conservação da 

Fauna, visam mitigar e monitorar o impacto do empreendimento sobre a fauna. 
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Como medidas a serem realizadas para mitigar o afugentamento da fauna no 

período de construção, deve ser realizada a manutenção periódica dos veículos e 

maquinários envolvidos com as fases do empreendimento, além de serem utilizados 

abafadores no cano de escape dos maquinários que produzem um ruído elevado, visando à 

diminuição da poluição atmosférica e principalmente da poluição sonora. 

10.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

10.3.1. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

A medida potencializadora para esse impacto consiste na contratação preferencial 

de mão de obra local. No entanto, é previsto que muitos trabalhadores necessários para 

mão de obra na implantação do empreendimento venham de outras regiões.  

10.3.2. INCREMENTO NA ECONOMIA REGIONAL 

Uma das medidas apropriadas para potencializar os efeitos benéficos sobre as 

atividades econômicas locais e regionais consiste na ampla conscientização dos 

trabalhadores da obra e de suas famílias, do empreendedor e também dos empreiteiros 

responsáveis pela construção civil da importância de se valerem de estabelecimentos 

localizados no município da área de influência indireta do projeto para o suprimento das 

suas necessidades, beneficiando e incentivando dessa forma as atividades produtivas e de 

serviços locais e regionais.  

10.3.3. EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO 

A implantação de um empreendimento desse porte e a movimentação de técnicos na 

região atrai a atenção da população diretamente afetada. Isso pode criar um clima de 

inquietação e ansiedade nos moradores das comunidades locais, expectativas em relação à 

criação de postos de trabalho ou oportunidades de geração de renda. Caso sejam 

expectativas não condizentes com a real oferta de trabalho, pode haver situações de conflito 

entre a comunidade e a gerência do empreendimento. 

Este impacto poderá ser mitigado com a implantação do Programa de Comunicação 

Social, que fornecerá informações à população em todas as fases do empreendimento. 

10.3.4. ALTERAÇÃO NO QUADRO DEMOGRÁFICO 

A instalação do Complexo Mineroindustrial poderá transformar-se num atrativo para 

moradores de outras regiões, os quais estejam à procura de trabalho. Isso poderá acarretar 

em tentativas de ocupação desordenada (ou parcelamento irregulares de propriedades) nas 

áreas do entorno. 
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A medida que poderá ser tomada para minimizar esse impacto é o registro de mão 

de obra qualificada e não qualificada de trabalhadores residentes e de pequenas empresas 

localizadas na AII, em parceria com associações comunitárias, sindicatos e Prefeitura.  

Dessa forma, a mão de obra local deverá ter preferência na contratação pelas 

empresas responsáveis pela implantação da indústria. O empreendedor, quando prioriza a 

mão de obra local, consegue evitar a atração populacional, bem como a possibilidade de 

uma ocupação desordenada na sede comunitária. 

A correta divulgação das características das obras através do Programa de 

Comunicação Social também poderá diminuir o possível afluxo populacional para a região.  

10.3.5. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA OBRA 

Durante a fase de construção haverá aumento do fluxo de veículos leves e pesados, 

além da movimentação de máquinas e equipamentos necessários à implantação do 

empreendimento, fato esse que irá apresentar transtornos temporários para os moradores 

da Área de Influência Direta. 

Para minimizar os transtornos temporários devem ser adotadas medidas adequadas 

à interferências dessa natureza, dentre elas: 

 Orientação aos motoristas para a condução e procedimentos adequados no 

tráfego de veículos, máquinas e equipamentos de grande porte; 

 Sinalização adequada quanto a situações de risco, perigo, desvios, contornos; 

 Adoção de normas para a redução de velocidade em pontos críticos que 

representam potencial de ocorrência de acidentes; 

 Cuidados especiais deverão ser adotados para locais de maior movimentação de 

pessoas, em especial nas imediações de escolas; 

 Caso haja necessidade de retirada de materiais de construção e/ou resíduos da 

obra os veículos com o material transportado deverá ser coberto com lona para 

evitar o derramamento do mesmo na pista.  

A implantação do Programa de Comunicação Social pode contribuir para a 

segurança viária, ao instruir e conscientizar a população sobre práticas adequadas no 

trânsito de pessoas nas vias atingidas. 
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10.3.6. CONGESTIONAMENTO DAS VIAS DE ACESSO 

Considerando-se as condições atuais (situação sem o empreendimento) do sistema 

viário e do trânsito na ADA, e o fluxo de veículos a ser gerado com o empreendimento em 

operação, propõem-se como medidas mitigadoras para absorver os impactos gerados, a 

seguinte intervenção: 

 Reforço da sinalização vertical nas interseções estudadas neste trabalho, para 

que sejam bem definidas as prioridades de passagem. 

10.3.7. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 

Para este impacto é necessária a adoção de medidas mitigadoras, com a remoção 

periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores, bem como o 

acompanhamento da disposição dos mesmos em aterros sanitários adequados.  

Em relação à poluição sonora é necessária a adoção de algumas medidas como a 

manutenção periódica do maquinário, que deve estar dentro dos padrões técnicos exigidos. 

Quanto à poluição atmosférica, o empreendedor deverá adotar medidas de 

contenção e de filtragem, as quais garantam que o entorno próximo não seja afetado. 

A implantação do Programa de Comunicação Social, através do qual a população 

tenha facilidade para se comunicar com o empreendedor pode auxiliar no processo. Através 

do contato com as comunidades, o empreendedor também poderá evitar situações de 

conflito e avaliar constantemente quais os incômodos causados pela obra, os quais 

interferem com a qualidade de vida da população.  

Deverá ocorrer um controle efetivo dos principais vetores de doenças, com 

monitoramento constante, nos perímetros do empreendimento. O Programa de 

Gerenciamento de Resíduos garantirá a destinação adequada evitando o acúmulo, e 

presença de roedores, animais peçonhentos e demais vetores de doenças. Os 

trabalhadores deverão se submeter a exames admissionais, demissionais e periódicos para 

detecção de qualquer tipo de doença.  

Contudo, após o término das obras de instalação do empreendimento e o início da 

operação complexo, iniciar-se-ão processos benéficos à população local. O incremento da 

economia local com o aporte de recursos provenientes do recolhimento de impostos e da 

circulação de pessoas e serviços relacionados à operação da fábrica ocasionará uma renda 

adicional a uma parcela da população, assim como, recursos adicionais para o governo local 

que poderá utilizá-los em obras sociais, como criação e melhoria dos serviços de saúde, 

educação, segurança e infraestrutura geral.  
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10.3.8. DANOS AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

Considerado algum potencial arqueológico nas áreas de influência direta do 

empreendimento, será necessário a adoção de medidas preventivas e mitigadoras de forma 

a reparar possíveis danos ao patrimônio arqueológico. Para a maior parte dos sítios 

arqueológicos brasileiros, a melhor estratégia refere-se ao levantamento exaustivo de 

informações secundárias das áreas afetadas e a implantação de um Programa de 

Prospecção Arqueológica interventiva com objetivo de afirmar assertivamente se há ou não 

elementos, materiais ou vestígios arqueológico sob o terreno em licenciamento.  

Todo material arqueológico coletado durante o Programa de Prospecção, seja em 

sondagens ou em superfície deverá, após o estudo, ter sua salvaguarda garantida, sendo 

encaminhado à instituições museológicas ou de pesquisas, com condições apropriadas para 

sua proteção, conservação e exposição pública. Durante a realização do Programa de 

Prospecção Arqueológica será necessário, obedecendo à normativa do IPHAN, realizar 

atividades de Educação Patrimonial na região atingida pelo Projeto Básico. 

Se detectado sítios arqueológicos pelo Programa de Prospecção Arqueológica será 

necessário, de forma a compensar os efeitos negativos produzidos pelo empreendimento 

sobre o patrimônio histórico-arqueológico, a implantação, como medida compensadora, na 

Fase de obtenção da Licença de Operação (LO), de um Programa de Resgate 

Arqueológico, cujo objetivo principal será o estudo e a extroversão do conhecimento 

arqueológico destes sítios a Memória Nacional e, em principal, atender as comunidades 

locais, quanto aos seus direitos de conhecimento, valorização, proteção e preservação 

sustentável desses bens. O Programa de Prospecção deverá estar baseado nas diretrizes 

do Departamento de Proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Portarias 07/88 e 230/02) e ser realizado previamente as obras, durante a fase de obtenção 

da Licença de Implantação (LI) do Empreendimento. 
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11. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

11.1. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

Para o acompanhamento da qualidade de ar torna-se necessário realizar 

monitoramento das emissões e da qualidade do ar no entorno. 

11.1.1. PLANO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Todas as fontes de poluição devem ser cadastradas no banco de dados do órgão 

ambiental e serem monitoradas periodicamente ou permanentemente, em função das 

características individuais dos processos. 

Os critérios de monitoramento são estabelecidos na Portaria IAP/SEMA 001 de 09 

de janeiro de 2008 e devem ser seguidos também os requisitos das Resoluções CONAMA 

382/06 e SEMA 016/14. 

Deverá ser elaborado e entregue ao órgão ambiental, para sua aprovação, o Plano 

de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas, de acordo com as normativas aplicáveis.  

O monitoramento deverá avaliar toda a legislação vigente na ocasião da entrega do 

plano e dos respectivos relatórios de automonitoramento. A Tabela 137 apresenta os limites 

de emissão vigentes para Forno de Clinquer nesta Resolução. 

Tabela 137: Padrão de emissão do Forno de Clinquer conforme artigo 40 da Resolução SEMA PR 
016/14. 

Poluente Padrão de Emissão para o Forno de Clinquer  Referencial de O2 

MPT 50 mg/Nm³ 11% 

NOx como NO2 

1000 mg/Nm³ (até 1,2% N no combustível) 

1000 mg/Nm³ +(%N-1,2) •500 mg/Nm³ (teor N entre 1,2 e 2,0%) 

1400 mg/Nm³ (acima de 2,0% N no combustível) 

7% 

SOx como SO2 

400 mg/Nm³ (até 0,2% SO3 na farinha) 

400 mg/Nm³+(%SO3-0,2) •4.000 mg/Nm³ (SO3 entre 0,2 e 0,4%) 

1200 mg/Nm³ (acima de 0,4% SO3 na farinha) 

7% 

Monitoramento Depende da taxa de emissão. MPT, NOX e SOX: e CO, conforme artigo 74. 

 

As demais fontes de MPT da produção de cimento também possuem padrões de 

emissão específicos para este poluente, conforme listado na Tabela 138.  
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Tabela 138: Padrão de emissão de MPT dos demais equipamentos de produção de cimento, conforme 
artigo 40 da Resolução SEMA PR 016/14. 

Equipamentos 
Taxa de 
emissão 

Tipos de Fontes 
Padrão de Emissão MPT  
(base seca) 

Ref. O2 

Britador(1) 
Resfriador de Clinquer 
Moinho de cimento 
Secador de escória e de areia 
Ensacadeiras. 

< 0,5 kg/h Todas as fontes 250 mg/Nm³ 
N.A. 

N.A. 

> 0,5 kg/h 

Fontes existentes, até 
22/12/2021 

150 mg/Nm³ 18 % 

Fontes novas a partir de 
26/03/2014; e 
Fontes existentes, após 
22/12/2021 

50 mg/Nm³ N.A. 

Nota: (1) O padrão de emissão do britador é estabelecido no Artigo 65: 250 mg/Nm³ ou 150 mg/Nm³, de acordo com a 
taxa de emissão. N.A. – Não Aplicável. 

 

A frequência de amostragem para cada fonte deverá ser definida de acordo com o 

Artigo 73 da Resolução SEMA 016/14, na ocasião da elaboração do Plano de 

Automonitoramento de Emissões Atmosféricas. 

A Resolução SEMA 016/14 determina também os padrões de condicionamento de 

fontes, que são condições técnicas de implantação ou de operação que devem ser 

observadas pelas fontes potenciais de poluição atmosférica. Dentre os padrões de 

condicionamento, deve-se atender ao parâmetro de altura mínima para as chaminés. 

Observa-se pelas tabelas acima que há redução nos limites estabelecidos para o ano 

de 2021. Portanto, destaca-se a importância de o empreendimento estar preparado para 

evoluir progressivamente, a fim de que consiga atingir em 2021 os novos padrões que já 

estão estabelecidos na legislação atual, de forma que seja viável e exequível neste 

horizonte de tempo. 

11.1.2.  PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NO ENTORNO 

Deverão ser realizadas campanhas de monitoramento no entorno da empresa, para 

verificar o impacto no seu entorno. 

Sugere-se monitoramento de partículas totais em suspensão (PTS), partículas 

inaláveis (PI), NOX e SOX antes da fase de implantação, para estudo do background local, e 

durante toda a operação. Neste caso, as medições podem ser contínuas ou periódicas (ao 

menos uma campanha de 7 dias por estação do ano). 

Os monitoramentos devem ser acompanhados da medição de parâmetros 

meteorológicos. 

Devem ser utilizados analisadores automáticos ou amostradores manuais, com  

métodos aceitos pela legislação ambiental. As campanhas de medição devem ser 

programadas a fim de caracterizar o impacto no entorno sob diferentes condições 

meteorológicas, avaliando-se as concentrações em diferentes estações do ano. 
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11.2. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO SONORO 

Para o componente ambiental nível de ruídos, serão propostos os seguintes planos: 

11.2.1.  PLANO DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

Esse plano objetiva o controle dos níveis de ruídos nas fases de implantação e 

operação do empreendimento, tanto na ADA quanto na AID e na AII. Deverão ser 

selecionados os locais mais sensíveis aos aumentos nos níveis de ruídos. Pretende-se que 

com esse plano previna-se a emissão de níveis de ruído acima da legislação para a 

população atingida e para os trabalhadores do empreendimento. 

A periodicidade recomendada do monitoramento é semestral, e o monitoramento 

deve ocorrer nos períodos noturno e diurno. A definição da localização e número de pontos 

de monitoramento se baseará nos pontos empregados no diagnóstico sonoro, podendo ser 

adaptados conforme o projeto consolidado da fábrica.  

11.2.2.  PLANO DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO DAS VIAS DE ACESSO  

Durante as fases de implantação e operação, o monitoramento de tráfego deverá ser 

feito, se possível, em simultaneamente com o monitoramento dos níveis de ruídos. 

Este Programa visa a melhoria da mobilidade, da segurança do tráfego e das 

condições do tráfego local e interno, na área de do empreendimento e entorno imediato.  

As áreas contempladas para este programa são as de movimentação de veículos 

dentro e nos acessos ao empreendimento. Sua área de abrangência, portanto, inclui vias, 

acessos, áreas de movimentação de materiais (carregamento e descarga), pátios de 

estacionamento e vias de acesso à fábrica.  

Conforme levantamento realizado na fase de avaliação dos impactos, as seguintes 

medidas mitigadoras estão relacionadas com este programa:  

 Pavimentação e demarcação das vias internas;  

 Limitação da velocidade de deslocamento nas vias internas e de acesso;  

 Sinalização nos novos acessos e estacionamento;  

 Umectação e varrição das vias internas ainda não pavimentadas;  

 Sensibilização dos condutores.  
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11.2.3.  PLANO DE CONTROLE DE RUÍDOS POR MEIO DE FERRAMENTAS DE 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

O objetivo desse programa é atualizar a modelagem matemática de ruído, utilizando 

dados gerados pelos planos de monitoramento de tráfego e de níveis de ruídos, além de 

especificações de máquinas e equipamentos detalhadas, com o fim de prever os níveis de 

ruídos da operação com maior detalhe. A modelagem não necessita ser realizada com 

periodicidade definida. Na modelagem matemática podem ainda ser testadas modificações 

de equipamentos e adoções de medidas de controle e atenuação de ruídos.  

11.3. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Um programa de gestão de resíduos sólidos tem por finalidade organizar a coleta, o 

transporte e a disposição final de todos os resíduos sólidos relacionados à implantação e 

operação do empreendimento, de acordo com as normas e legislação vigente.  

Para isso, alguns procedimentos devem ser tomados: 

 Inventariar detalhadamente todos os resíduos gerados pelo empreendimento 

tanto na fase de implantação como de operação, bem como, reduzir ao máximo o 

volume de resíduos que requerem disposição; 

 Aumentar a eficiência da recuperação, do reuso e reciclagem de resíduos; 

 Definir a disposição final de todos os resíduos inventariados, a fim de minimizar 

os impactos ambientais. 

Este programa se justifica pelo fato de que a disposição inadequada de resíduos 

sólidos apresenta a potencialidade de contaminação das águas e dos solos, devido à 

presença de matéria orgânica no lixo doméstico, ou devido à presença de substâncias 

perigosas, no caso de resíduos oleosos, por exemplo. 

O programa será desenvolvido e implementado com base no que estabelecem as 

Resoluções CONAMA 05/03, 09/93, 313/02, 257/99, 258/99, as normas técnicas ABNT 

aplicáveis, bem como nos demais requisitos legais aplicáveis estabelecidos em nível federal, 

estadual e municipal. 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser executado durante 

as fases de implantação, operação e desativação do empreendimento, atingindo os 

colaboradores diretos e indiretos. 
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11.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A fim de que se possa assegurar a qualidade das águas do corpo receptor dos 

efluentes líquidos, faz-se necessário não só o monitoramento dos efluentes anteriormente 

ao seu lançamento no corpo receptor, mas também o monitoramento em pontos distintos 

desse corpo hídrico, a montante e a jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos 

oriundos da unidade fabril de cimento.  

Os parâmetros a serem analisados devem estar baseados na Resolução CONAMA 

nº 20 de 18/06/1986 e nos estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

Para a formalização de medidas para impedir/reduzir o carreamento de material para 

drenagem e corpos d’água: 

 Instalação de sistema de drenagem superficial para os canteiros de obras, cortes, 

aterros, bota-foras (se houverem). 

 Preocupação na execução de terraplanagens, evitando a interrupção do sistema de 

drenagem que poderá acarretar em inundações em áreas vizinhas a fábrica em 

implantação. 

 Monitoramento da implantação para a verificação da eficiência do sistema de 

escoamento superficial e dos problemas de assoreamento dos corpos d’água. 

11.5. PLANO DE FECHAMENTO DA MINA 

Os objetivos do plano de fechamento da mina são os de proteger a saúde humana e 

o meio ambiente mediante manutenção da estabilidade física e química; possibilitar a 

reutilização das terras uma vez que as operações mineiras sejam concluídas e proporcionar 

resposta adequada de reação social e econômica pela desativação do empreendimento, 

seja para o quadro funcional como para a comunidade em que está inserido o 

empreendimento. 

O plano conceitual de fechamento da mina aqui previsto será implementado e 

melhorado nos anos de operação do empreendimento quando a visão da destinação final de 

utilização da área ficar bastante definida, em razão da evolução da sociedade como um todo 

e das necessidades da comunidade do entorno em particular. 

Embora a vida útil do empreendimento esteja projetada para mais de 30 anos, em 

vistas de alcanças, a revisão do plano de fechamento deve ser feita ao menos a cada dez 

anos devido às evoluções tecnológicas, sociais e ambientais ocorridas no período. 

Plano Conceitual 
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O plano conceitual de fechamento de mina é elaborado tendo em vista a sua 

destinação ao futuro uso turistico da área, devido a vocação turística do Estado do Paraná, 

e particularmente, da cidade de Ponta Grossa que já possui o Parque Estudal de Vila Velha. 

Para fixar uma base econômica de exploração turística, a recuperação da mina após 

o fechamento terá o seguinte plano diretor: formação de área para, um parque com o plantio 

de Pinus, recreativa, educativa, conservação do patrimônio histórico industrial e estabilidade 

do meio ambiente. 

Cava a Céu Aberto 

Estabilidade Física 

Garantir a segurança dos visitantes restringindo o acesso às áreas perigosas, pela 

instalação de valetas, cercas e postes de sinalização no entorno das cavas e a estabilização 

dos taludes, pela redução do ângulo de talude, se este se apresentar inadequado. 

A entrada de água de chuvas e sedimentos deve ser evitada pela construção de 

canaletas de drenagem no entorno da cava. Estas devem formar um conjunto a partir das 

cotas superiores, até a cota de drenagem regional, destinando a água da chuva à esta rede 

de drenagem. 

A erosão à montante da cava deve ser monitorada e solucionada quando apresentar 

risco de entrada na cava. A escavação em rocha deverá estar estabilizada, de acordo com 

os cálculos de estabilidade de taludes, apresentando taludes contínuos, nas alturas 

projetadas. A escavação da parede final deverá ser feita pelo método de detonação 

amortecida, pré-spliting ou outro adequado, para evitar rachaduras (over-breaking) na 

parede final. As bermas entre taludes deverão estar estabilizadas e contínuas. 

Estabilidade Química 

A mina é de calcário, mineral não metálico, que resultará, por característica química, 

em uma drenagem básica à presença de carbonatos, que não apresentam problemas de 

contaminação química. 

Uso futuro da Área 

Com o objetivo de estabelecer a produtividade da área e a diminuição dos impactos 

visuais, recuperar a superfície semelhante à original ou outra alternativa de uso aceitável e 

restabelecer as drenagens, deve ser feito o enchimento da cava com estéril, onde for prático 

e benéfico. O restante da cava deverá ser cheio com água (pluvial ou de drenagem) a fim de 

restabelecer a drenagem para jusante. Conforme visto anteriormente, deve ser feito o 

aplainamento dos taludes superiores. 
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Revejetar estes taludes e recuperar a área da cava para uma possivel pesca, 

aumento da vida selvagem, eriquecimento da fauna e flora e atração recreativa e educativa, 

fazendo parte do planejamento turístico, com estas expectativas. 

Pilha de Estéril 

Os materiais estéeis da mina, solo ou rochas, que não foram processados durante a 

vida útil do empreendimento, formarão pilhas para deposição de solos e do decapamento, 

contendo as camadas orgânicas escavadas. 

Estas pilhas deverão ser preferencialmente utilizadas na recomposição topográfica 

da cava e entornos. As pilhas restantes deverão estar conformadas com os ângulos 

projetados. A revegetação das superficies diminui o impacto visual e a erosão do material 

pela água pluvial. 

Deverá ser apresentada solução para os sedimentos presentes nas drenagens. 

Estabilidade Física 

As pilhas deverão ser conformadas ao final da reforma para uso na recomposição 

topográfica da mina escavada. O objetivo da recuperação proposta é evitar as rupturas e 

escorregamentos, recalques, deformações nas estruturas das pilhas, e, descargas de 

sedimentos. Deve-se, de inicio, selecionar locais apropriados a evitar a baixa resitência da 

fundação; construir as pilhas no sentido ascendente, conforme geometria projetada; 

construir drenagens internas para prevenir aumento da pressão neutra e a instabilidade da 

pilha; instalar sistemas de drenagens de águas pluviais; colocar valetas para controlar a 

infiltração de água, revegetar os taludes e bermas; estabelecer enrocamento de proteção, 

se necessário. 

Estabilidade Química 

Por se tratar de solos e capeamento de rochas calcárias, a pilha de materiais 

rochosos não apresentará problemas futuros de drenagem ácida nem de drenagem com 

contaminantes. Deverá ser apresentada solução para os sedimentos presentes nas 

drenagens. 

Uso Futuro da Área 

Com o objetivo de estabelecer a produtividade da área, a diminuição dos impactos 

visuais, recuperar a superficie igual à original ou outra alternativa de uso aceitável e 

restabelecer as drenagens deve ser feita a reconformação da superficie das pilhas, dos 

taludes e onde é possivel, objetivando dar uma forma abaulada ao depósito para devolvê-lo 

às pastagens atuais. 
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Obras Civis e Equipamentos 

As construções civis executadas para atender a infra-estrutura básica da mina, a 

usina de beneficiamento, os equipamentos fixos, os equipamentos móveis, estradas, 

acessos, linhas de transmissão, etc., deverão ser desativadas. Os equipamentos fixos e 

móveis; os materiais metálicos diversos poderão ser comercializados no estado em que 

encontram. As obras de infra-estruturas, com os ajustes e melhorias necessários, poderão 

servir para o crescimento da região. As obras que devem ser definitivamente desativadas 

deverão ser removidas e o local descontaminado, recuperado e revegetado. 

Estabilidade Física 

Contruções, equipamentos e áreas de estocagens serão recuperados para controlar 

a entrada de pessoas estranhas. Deve-se descontaminar, se necessário, desmontar e 

remover todos os equipamentos e construções; executar o enchimento das escavações 

auxiliares existentes ou resultantes; remover tanques enterrados; restaurar a drenagem da 

área. 

Estabilidade Química 

As construções e áreas de estocagem de gás, produtos químicos, combustiveis, 

óleos e graxas deverão ser desativadas e recuperadas para atender a critérios de 

manutenção da qualidade das águas de drenagem e para dispor os produtos químicos em 

outros locais licenciados. O solo contaminado será avaliado para a decisão de escavar e 

dispor de maneira adequada em outro local licenciado ou deixar no local. Os produtos 

químicos, de qualquer tipo, devem ser reciclados, retornar ao revendedor, vendidos, ou 

dispostos em locais licenciados. 

Uso Futuro da Área 

As contruções e áreas de estocagem desativadas serão recuperadas para retornar a 

sua superfície ao estado original ou outro uso aprovado pela comunidade, empresa ou 

orgão ambiental. Fazer a remoção completa das estuturas e fundações; fazer 

reconformação da topografia; promover a revegetação e restaurar a drenagem. 

Empregados e Comunidade 

A abertura de um empreendimento mineiro é uma fonte de emprego direto e um 

apoio para a economia local, fonte de emprego indireto. No planejamento para fechamento 

de mina, com relação ao empregados deve-se ter por objetivo a recolocação em outro 

emprego. 

Para a comunidade local, os objetivos são de estabilidade econômica, bem estar 

social e melhora no nível educacional e sócio-econômico durante o período da vida útil do 

empreendimento. O empreendimento, em sua vida útil, dará o devido embasamento a 



                                                        

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
Complexo Mineroindustrial 609 

perenização das atividades, através da elaboração de um plano de desenvolvimento 

regional, com a comunidade e autoridades governamentais municipais e estaduais; 

desenvolver localmente empresas autossustentáveis. 

11.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO 

Este Programa tem como objetivo a instalação de equipamentos específicos para 

monitoramento dos índices de calibragens dos planos de fogo. 

A instalação será feita ao longo da operação da lavra e localizados estrategicamente, 

em todas as detnações nos pontos de maior previsão de impactos, a fim de determinar o 

dimensionamento do fogo e o uso de explosivos para o desmonte da rocha de forma a 

prevenir os efeitos das transmissões da ondas de choque sobre as edificações no entorno 

da área de lavra. 

Os procedimentos de desmonte de rocha com explosivos efetuados na mina serão 

monitorados por sismógrafo, desde a 1ª detonação, com objetivo de registrar as vibrações e 

ruídos causados pela detonação. 

Os resultados a serem obtidos das medições mostrarão se as detonações estão 

sendo realizadas dentro dos padrões normativos, não ocorrendo ultra lançamentos, sobre 

pressão acústica e/ou velocidade de vibração além dos valores limites estabelecidos na 

legislação vigente, ou a necessidade de se proceder a ajustes nos planos de fogo 

subsequentes. 

11.7. PROGRAMA DE RECUEPRAÇÃO DE SOLO 

Como as atividades estarão sendo realizadas de maneira simultânea, é fundamental 

que haja uma programação prévia: 

 Os locais selecionados para a deposição dos solos orgânicos devem ser 

adequados topograficamente, permitindo uma melhor estabilidade do depósito e 

dotado de sistema de drenagem eficiente.  

 Preparação adequada dos locais que receberão a reposição do solo para 

recuperação, exigindo metodologia e planejamento de profissionais habilitados. 

 A observação dos ângulos de declive (talude) para uma eficiente acomodação do 

solo distribuído. 

Importante é a observação, com uma determinada frequência, das canaletas de 

drenagem, para que não estejam carreando partículas de solos. Para isso, é necessária 

uma supervisão periódica do sistema de drenagem como um todo. 

 Em função da razoável suscetibilidade da área à erosão, e ao fluxo intenso de águas 

nos patamares, é importante que se faça um constante monitoramento desses processos 
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erosivos, que poderão ser intensificados com o empreendimento. Este monitoramento 

deverá ser feito não só nas áreas de lavra, como também nas pilhas de solo/estéril, estradas 

e acessos internos, na área industrial e em todos os respectivos entornos. 

Visando minimizar os efeitos da erosão e preservação do solo nos patamares, uma 

opção de baixo custo é a utilização da hidrosemeadura com uma mistura de gramíneas, 

leguminosas e espécies arbóreas adaptadas para a região. Com isso, há uma rápida 

cobertura vegetal, recuperando áreas degradadas pela mineração e preservando o solo. 

Hidrossemeadura é uma avançada técnica de revestimento vegetal para grandes 

áreas. Consiste no lançamento de sementes com um substrato rico em nutrientes, fibra 

fixadora, corretivos de solo e polímeros de solo hidrófilos de umidade. Os polímeros 

hidrófilos têm como função reduzir as deficiências hídricas do meio, diminuindo as irrigações 

(principalmente nas áreas dos patamares onde a deficiência hídrica pode se manifestar com 

maior intensidade). 

O programa deve ter início na fase de implantação, tendo suas ações aplicadas na 

operação e desativação do empreendimento da seguinte forma: 

 Implantação: 1° Ano 

- Preparação dos locais que receberão o solo orgânico para recuperação 

- Início da reposição do solo 

 Operação: 1° Ano até o Esgotamento da Jazida 

- Reposição do Solo 

- Hidrossemeadura 

- Observações visuais das canaletas de drenagem 

 Desativação: 

- Manutenção da reposição do solo e das canaletas de drenagem. 

11.8. PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES FLORESTAIS 

EXÓTICAS POR FORMAÇÕES FLORESTAIS NATIVAS  

As atividades contidas neste programa deverão estar voltadas a recuperação da 

biomassa local nativa perdida, atualmente pela silvicultura, e posterior implantação do 

complexo mineroindustrial da na área, através da revitalização das áreas formadas por 

cultivos de pinus e/ou eucalipto por formações florestais nativas em áreas de influência 

direta. 

O programa visa obter a formação de áreas extensivas de formações nativas, 

devendo ocupar preferencialmente espaços próximos às áreas de Reserva Legal e 

Compensação Ambiental, formando até mesmo um corredor de biodiversidade, além de ser 
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mecanismo de reparação às modificações impostas na área de influência do 

empreendimento com o propósito de substituição das espécies exóticas por nativas diversas 

e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental na área.  

Poderão ser utilizadas neste programa , além de um plantio convencional com 

mudas nativas diversas, um sistema de consórcio como a utilização espécies com 

espaçamentos maiores como o de Araucária (Araucaria angustifolia) com Erva-mate (Ilex 

paraguariensis). 

  

Foto 150 e Foto 151: Sistema consorciado de espécies florestais nativas entre a Araucária e Erva-
mate, modelo que poderá ser utilizado nos locais atingidos pela implantação do Complexo Minero 
Industrial. (Fonte: www.apremavi.org.br). 

 

As áreas a serem revitalizadas deverão, necessariamente, ser proporcionais às 

áreas de supressão vegetal de formações florestais caracterizadas como estágios médios e 

avançados da escala de sucessão ecológica. Dessa forma, além das áreas de Reserva 

Legal e Compensação Ambiental, definidas em lei (Código Florestale e Lei da Mata 

Atlântica), o empreendimento proporcionará um ganho ambiental na revitalização de áreas 

formadas por reflorestamentos de espécies exóticas (pinus e eucalipto) por formação de 

floresta nativa com introdução de espécies adaptadas à região.  

Esse programa será detalhado na fase de LI e após a elaboração de inventário 

florestal, onde serão definidas as áreas atingidas pelo empreendimento, compostas por 

Vegetação Secundária em Estágio Médio e Vegetação Secundária em Estágio Avançado. 
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A recuperação e/ou a revitalização de uma área pressupõe a sua alteração de uma 

situação indesejável para outra desejável. A situação desejável é a definida por quem 

solicitou a recuperação ou determinada pela legislação vigente. 

Devem ser observados dois critérios para garantir o sucesso de qualquer plano de 

recuperação florestal: tipo florestal e condições da área. É, portanto, imprescindível 

identificar o tipo florestal predominante na região, o qual serve para determinar as espécies 

que ocorrem naturalmente, evitando problemas de adaptação. É também relevante 

conhecer bem as condições em que se encontra a área, considerando se uma espécie 

responde a uma exigência muito importante para as árvores: a disponibilidade de luz para 

crescer.  

Desta forma, as espécies que precisam de muita luz para o crescimento inicial, as 

pioneiras, devem ser usadas nas áreas desprovidas de vegetação. As espécies que se 

desenvolvem em ambiente sombreado - chamadas não-pioneiras ou oportunistas - devem 

ser usadas nas áreas onde já exista uma certa cobertura ou devem ser associadas às 

espécies pioneiras. 

Alguns procedimentos deverão ser seguidos para a implantação do programa: 

 Efetuar periodicamente o monitoramento das medidas adotadas na área, visando 

garantir a manutenção do plantio e da cerca de proteção. 

 Apoiar o desenvolvimento de atividades informativas e educativas, a fim de 

conscientizar a população envolvida e os proprietários rurais a promoverem ações 

de conservação do corredor da biodiversidade. 

 Distribuição das mudas no campo no espaçamento de 3 x 3 m resultando em uma 

densidade populacional de 1.111 mudas/hectare para revitalização com espécies 

nativas diversas; e espaçamentos maiores de 5 x 5 m (400 mudas/ha) para a 

implantação do sistema consorciado. 

 Dar preferência as espécies nativas da região já adaptadas ao meio ambiente. 

 O plantio das mudas seguirá as recomendações silviculturais normalmente 

usadas em reflorestamento, com covas de 60 x 60 x 60 cm, acrescidas de 300 g 

de calcário, 150 g de adubo e matéria orgânica, podendo haver variações de 

acordo com o tipo de solo. No momento do plantio, a matéria orgânica e o adubo 

deve ser misturado à terra da cova, abrindo-se posteriormente uma coveta no 

centro da cova para colocação do torrão. 

 No acompanhamento serão utilizadas as práticas habituais na condução culturas 

silvícolas como: coroamento, condução das mudas com podas, adubação com 

cobertura, controle de formigas e manutenção da área. 
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O cronograma do presente programa prevê a sua implementação na fase de 

implantação e operação após a supressão das vegetação exótica existente no local afetado 

pela instalação do complexo mineiro. Contudo, o cronograma deverá ser estabelecido para 

atender ainda, o monitoramento do processo de revitalização por pelo menos 2 anos, com 

elaboração de relatórios de evolução e desenvolvimento do plantio considerando 

primordialmente mortalidade de mudas e replantio quando necessário. 

A responsabilidade financeira da execução do presente programa e monitoramento 

cabe ao empreendedor. A responsabilidade técnica do monitoramento cabe a Técnicos ou 

Engenheiros Florestais, legalmente habilitados perante o conselho da classe e que possuam 

experiência comprovada em trabalhos técnicos. 

11.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE 

Programas de monitoramento de fauna são de grande importância para o 

conhecimento mais acurado da biodiversidade de uma região, bem como os aspectos 

biológicos e ecológicos das espécies. Além da identificação e potencial mensuração dos 

impactos oriundos da implantação e operação de grandes empreendimentos sobre a fauna 

local. Tais programas demonstram-se bastante necessários em regiões onde existam 

espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou pouco conhecidas da ciência. 

Em virtude dos impactos ambientais mencionados este programa é de extrema 

importância para as comunidades faunística envolvidas neste estudo. Este programa prevê 

o conhecimento e o monitoramento da Ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna, 

incluindo quirópteros de acordo com a Instrução Normativa do IBAMA 146/2007 e Portaria 

IAP nº 97 de 29 de maio de 2012. 

Este programa possui como objetivo principal levantar as espécies ocorrentes na 

ADA do empreendimento, bem como, através dos dados de monitoramento dos efeitos do 

empreendimento sobre as comunidades faunísticas, elencar as ações de manejo a fauna 

silvestre que devem ser realizadas visando a sua conservação.  

Como objetivos específicos pode-se citar: 

 Acompanhar as dinâmicas populacionais da fauna silvestre bem como suas 

possíveis alterações em decorrência do empreendimento; 

 Registrar qualitativa e quantitativamente as espécies ocorrentes na área do 

empreendimento; 

 Acompanhar como aspectos relacionados à riqueza, abundância relativa, 

diversidade e atividade dos grupos taxonômicos abordados neste estudo variam 

ao longo das diferentes fases de implantação e funcionamento do 

empreendimento; 
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 Elaborar subsídios para desenvolvimento e aplicação de medidas para 

conservação das comunidades faunísticas do local; 

 Levantar as espécies com perda de habitat em decorrência do empreendimento, 

durante a implementação. 

Deverá ser apresentado ao IAP um plano de monitoramento contendo as diferentes 

metodologias a serem empregadas nos diferentes grupos faunísticos abordados neste 

programa, de modo a atender todos os objetivos propostos acima. Este plano deverá estar 

de acordo com a Portaria IAP nº 097/2012 e contemplar também as condicionantes 

previstas na Instrução Normativa nº 146/2007 do IBAMA. 

Assim, serão gerados resultados capazes de indicar as tendências de aumento ou 

declínio de populações, frente às pressões geradas pelo empreendimento, além de 

responder os objetivos secundários supracitados. Após as análises e conclusões realizadas 

com o término da execução deste programa, poderá ser proposta a continuidade de 

programas de monitoramento, manejo e conservação específicos, englobando espécies-

chave, ameaçadas, raras, endêmicas. 

O cronograma do presente deve contemplar as três fases do empreendimento: antes 

da instalação (destina-se à obtenção de dados de base ou controle. Deve prever atividades 

de monitoramento nos meses que antecedem as obras. Devem ser realizadas no mínimo 

duas fases de campo); durante a instalação (destina-se à obtenção de dados durante as 

fases de geração de impactos mais expressivos sobre a fauna, que ocorre com o início das 

obras. As fases de campo deverão contemplar todo o período de instalação do 

empreendimento, com intervalos regulares semestrais); durante a operação (destina-se à 

obtenção de dados durante a operação do empreendimento. Neste caso, o monitoramento 

deverá estar previsto para um período inicial de 24 meses, com intervalos regulares 

sazonais. O monitoramento poderá ser prolongado por mais tempo, conforme resultados 

obtidos, podendo os intervalos ser ampliados ou reduzidos). 

A responsabilidade financeira da execução do presente monitoramento cabe ao 

empreendedor. A responsabilidade técnica do monitoramento cabe a biólogos, legalmente 

habilitados perante o conselho da classe (CRBio) e que possuam experiência comprovada 

em trabalhos técnicos científicos com o grupo faunístico que será de sua responsabilidade 

técnica. 
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11.10. PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E DE RESGATE DA FAUNA 

Com o início da implantação do empreendimento na área, especialmente durante os 

processos de abertura de áreas de lavra, bota-fora, vias de acesso e instalação da fábrica, 

muitos espécimes de baixa agilidade da fauna poderão ser encontrados no local. Estes 

animais deverão ser afugentados e/ou resgatados por profissionais habilitados e 

translocados para áreas protegidas previamente estabelecidas. Além disso, muitos 

indivíduos poderão ser encontrados mortos ou acidentados, sem capacidade de 

sobrevivência, assim o aproveitamento científico sistemático desse material é de 

fundamental importância para fomentar acervos científicos e futuros estudos no local. 

O principal objetivo deste programa é salvaguardar a fauna silvestre dos impactos 

decorrentes da destruição de habitat para instalação do empreendimento e agregar dados 

ao programa de levantamento e monitoramento da fauna silvestre afetada pelo 

empreendimento. 

Deverá ser apresentado ao IAP um plano de resgate contendo as diferentes 

metodologias a serem empregadas nos diferentes grupos faunísticos abordados neste 

programa, de modo a atender todos os objetivos propostos acima. Este plano deverá estar 

de acordo com a Portaria IAP nº 097/2012 e contemplar também as condicionantes 

previstas na Instrução Normativa nº 146/2007 do IBAMA. 

Irá compor este programa, um centro de triagem (CT) dos animais capturados onde 

deverá ser realizado o tratamento médico veterinário (caso necessário) e realizada a 

biometria. Também deverá possuir neste mesmo CT um local apropriado para que o animal 

capturado possa ser mantido até voltar às suas condições fisiológicas e encaminhado para 

soltura.  

Os animais encontrados deverão passar por procedimentos veterinários, onde serão 

verificadas as condições de saúde do indivíduo, e também realizada a sua biometria e 

marcação, para posteriormente ser encaminhado para tratamento ou para soltura. 

Quanto à área de soltura, deverá ser realizado um diagnóstico das espécies 

ocorrentes na área de soltura, bem como o monitoramento desta área antes que a soltura 

seja realizada e posterior a esta, de forma a acompanhar o sucesso do desenvolvimento do 

programa. Esta área de soltura não deve ser utilizada para o programa de monitoramento e 

conservação da fauna silvestre, uma vez que a soltura de um animal resgatado em uma 

área escolhida para o desenvolvimento do programa supracitado ocasionará em viés na 

análise dos dados dos impactos gerados pelo empreendimento. 
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Os animais que porventura forem encontrados mortos deverão ser encaminhados 

para tombamento em museus zoológicos previamente conveniados com o estudo em 

questão. 

Este programa acompanhará o cronograma de implantação do empreendimento, 

especificamente quando das atividades de supressão vegetal. 

Para a realização deste programa se faz necessário uma equipe técnica qualificada, 

capacitada e registrada em conselho de classe de sua profissão, sendo indicados Biólogo e 

Médico Veterinário como profissionais qualificados para a execução deste programa. 

11.11. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) tem como objetivo estimular nos 

trabalhadores da obra, da empresa e moradores das Áreas de Influência do 

empreendimento, principalmente a comunidade escolar, a desenvolver valores de 

consciência e respeito ambiental.  

A área de abrangência para implantação deste programa divide-se em:  

Público interno: Trabalhadores envolvidos com a construção e operação do 

empreendimento, os quais deverão ser orientados acerca dos impactos potencialmente 

incidentes nos locais das obras e dos benefícios da adoção de procedimentos 

ambientalmente corretos no desenvolvimento de suas atividades.  

Público externo: Ciente da importância de se desenvolver um Programa de 

Educação Ambiental (PEA) junto à comunidade local, a empresa prioriza o desenvolvimento 

de seu PEA junto aos professores e alunos de escolas existentes nas cercanias da 

empresa, pertencentes à rede municipal e estadual de ensino. Além disso, eventos avulsos 

relacionados à temática ambiental serão apoiados tanto em localidades como as 

comunidades da AID.  

A Educação Ambiental é, hoje, item indissociável de toda e qualquer ação voltada 

para o controle e mitigação dos impactos ambientais – a própria ação per se depende da 

compreensão pelo executante de sua importância, finalidade e modo de fazê-la 

corretamente. Portanto, as ações de sensibilização e conscientização sobre os temas 

ambientais são transversais a todas as demais medidas de mitigação e controle dos 

impactos previstos para o empreendimento.   
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11.12. PROGRAMA DE GESTÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS 

11.12.1. SUBPROGRAMA DA MÃO DE OBRA LOCAL  

O Subprograma de valorização da mão de obra local visa sistematizar ações de 

mobilização, contratação, capacitação, reciclagem e desmobilização do contingente alocado 

nas atividades do projeto, com vistas ao preenchimento dos postos de trabalho 

disponibilizados em função da instalação do empreendimento em Ponta Grossa e Campo 

Largo/PR.  

A abrangência deste subprograma é regional e se estende por toda a AII, muito 

embora suas ações estejam focadas principalmente no âmbito mais local. Espera-se que 

boa parte do contingente de mão de obra mobilizado para as obras e posteriormente para a 

operação seja de moradores das cidades de Ponta Grossa e Campo Largo, ou ainda dos 

municípios vizinhos.  

As seguintes ações de mitigação e controle dos impactos ambientais do 

empreendimento estão relacionadas com este subprograma:  

 Ações de divulgação das vagas para a comunidade local;  

 Extensão dos programas de formação e capacitação interna aos novos 

funcionários.  

 Seleção e contratação de mão de obra dos municípios da região.  

11.12.2. SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Este Programa está baseado no estabelecimento de um espaço para inter-

relacionamento entre o empreendedor e a população diretamente ou indiretamente afetada 

pela implantação da indústria. Suas ações básicas estão centradas na definição do público, 

dos instrumentos e dos meios para que o espaço de comunicação entre empreendedor e 

população se estabeleça de forma eficaz. É através do presente programa que as 

informações sobre a natureza, importância estratégica, implantação, andamento das obras e 

operação serão compartilhadas com o público interessado.  

Por um lado, todas as intervenções do empreendimento sobre a população, 

identificadas pelo Estudo de Impacto Ambiental e ocorridas em função da implantação da 

obra, deverão ser abordadas pelo Programa.  

Por outro, todas as medidas adotadas pelo empreendedor, no sentido de prevenir, 

mitigar ou compensar tais intervenções também deverão ser divulgadas. Essas ações 

permitem o equacionamento dos possíveis conflitos gerados pela obra e o exercício da 

cidadania, uma vez que a divulgação de informações permite uma análise coerente sobre os 
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impactos positivos e negativos e quais as atitudes a serem tomadas pela população e pelo 

empreendedor.   

Este Programa tem por objetivo principal o estabelecimento de uma via de 

comunicação entre o empreendedor e os diversos segmentos envolvidos no projeto. 

Significa o estabelecimento de espaços para apresentação e troca de informações 

referentes, principalmente, ao andamento das obras e a interferência destas em relação aos 

moradores.  

A identificação dos públicos (população do entorno, do município, poder público, 

trabalhadores, entre outros) deverá ser realizada através de entrevistas. Utilizando a mesma 

metodologia, deverão ser estabelecidos os meios de comunicação (rádio, folder, cartilha, 

palestras, atividades educativas, entre outros) que serão utilizados no Programa. Uma vez 

identificado o público-alvo e possíveis formas de comunicação, deverão ser realizados 

estudos de compatibilidade entre estes dois segmentos, visando a comunicação clara e 

precisa. 

A metodologia a ser utilizada se diferencia em termos de qualidade/intensidade e 

forma de repasse de informações dentre os diferentes públicos. A forma de repasse também 

deverá possuir características próprias, as quais possam responder às expectativas dos 

públicos. Portanto, o material e as palestras devem ser elaborados levando-se em conta 

essa premissa.  

As ações previstas são as seguintes:  

 Identificação /confirmação dos impactos do Estudo de impacto Ambiental e 

identificação das intervenções ocorridas em função da implantação da obra e 

quais as atitudes que a população do entorno e dos municípios deverão tomar 

para que não haja transtorno. As intervenções do empreendimento sobre a 

população e os impactos gerados pelo empreendimento deverão ser abordadas 

pelo Programa, bem como todas as medidas adotadas pelo empreendedor, no 

sentido de prevenir, mitigar ou compensar tais intervenções.  

 Identificação dos principais veículos de informação disponíveis, bem como suas 

potencialidades considerando quantidade/categoria do público que atinge. 

 Elaboração do programa propriamente dito, que deverá abordar, principalmente, o 

aspecto da divulgação, feito por profissional da área competente, consolidando os 

conteúdos das informações disponíveis. 

11.12.3. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE PROBLEMAS SOCIAIS  

 O Subprograma de Controle dos Problemas Sociais visa orientar posturas 

preventivas à comunidade e principalmente aos trabalhadores envolvidos na obra de 
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ampliação no sentido de prevenir a ocorrência de acirramento de conflitos de convivência, 

tais como aumento dos casos de prostituição adulta e infantil, envolvimento com drogas 

ilícitas e sobrecarga indevida da infraestrutura pública de serviços.  

Com foco na promoção de um ambiente sadio de convivência tanto no canteiro de 

obras quanto no entorno da empresa, esse subprograma tem como área de abrangência o 

contexto da AID do projeto.  

As seguintes medidas de mitigação dos problemas sociais compõem o presente 

programa:  

 Campanhas diretas para a prevenção de desvios de conduta junto aos 

funcionários da obra.  

 Estabelecimento de um mecanismo de comunicação com o Conselho Tutelar dos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo/PR.  

 Mecanismos de interação com a comunidade local, conforme previsto no 

subprograma de Comunicação Social.  

11.13. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 Compensação Ambiental é um mecanismo para contrabalançar os impactos sofridos 

pelo meio ambiente, identificados no processo de licenciamento ambiental no momento da 

implantação de empreendimentos. 

A Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, através de seu artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, 

quando, durante o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um 

empreendimento for considerado como de significativo  impacto ambiental assim 

considerado pelo órgão ambiental competente. 

Desta forma, todo o empreendimento de significativo impacto ambiental, por ocasião 

do seu licenciamento, deverá  destinar de 0,1% até 0,5% do investimento total do 

empreendimento para implantação e manutenção de unidades de conservação do grupo de 

proteção integral considerando, para fins de gradação, os impactos negativos, não 

mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma 

região ou causar danos aos recursos naturais. 

O órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto ambiental causado 

pela implantação de cada empreendimento, fundamentado em base técnica específica que 

possa avaliar os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais identificados 

no processo de licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 09/09/2014 16:26 Data e Hora do Recebimento: 10/09/2014 09:40 
Ponto de Amostragem:  Rio Caçador – Jusante do Pátio de 

Estacionamento da Fabrica 
Tipo de Amostragem:  Simples 

 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 17/10/2014 Data de Término: 17/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência Ausência 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 17 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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4536 

80220-100 [41] 3016-2522 – 3016-2823 

Curitiba - Paraná  
 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO DE CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE ALGAS E 
CIANOBACTÉRIAS  

 CIA 09666/14 
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 09/09/2014 15:40 Data e Hora do Recebimento: 10/09/2014 09:40 
Ponto de Amostragem:  Rio Caçador – Montante do Pátio de 

Estacionamento da Fabrica 
Tipo de Amostragem:  Simples 

 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 17/10/2014 Data de Término: 17/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência Ausência 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 17 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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4536 
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 09/09/2014 14:00 Data e Hora do Recebimento: 10/09/2014 09:40 
Ponto de Amostragem:  Rio Conceição – Jusante Mineração  Tipo de Amostragem:  Simples 
 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 17/10/2014 Data de Término: 17/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência Ausência 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 17 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 09/09/2014 11:30 Data e Hora do Recebimento: 10/09/2014 09:40 
Ponto de Amostragem:  Rio Conceição – Montante da Mineração  Tipo de Amostragem:  Simples 
 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 17/10/2014 Data de Término: 17/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência Ausência 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 17 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 13:30 Data e Hora do Recebimento: 02/09/2014 08:00 
Ponto de Amostragem:  Rio Conceição – Jusante a 15 metros do 

Rio Caçador - Branco  
Tipo de Amostragem:  Simples 

 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 06/10/2014 Data de Término: 06/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência 50.000 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 06 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
02/09/2014 08:00Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 13:30

Rio Conceição - Jusante a 15 metros
do Rio Caçador - Branco.

SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:

LimnoBrasResponsável pela Amostragem: Água "in natura"Tipo de Amostra:
LimnoBras PT 1020 / 1025Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:

N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:
N.I.*Lote:frasco plastico e vidroEmbalagem:

Coordenadas: X627032 / Y7223189.Observação: 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
02/09/2014Data de Início: 29/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Água - Em atendimento à/ao Art. 15 da Resolução 357/05 CONAMA.Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
3,01,1-Dicloroeteno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

10,01,2-Dicloroetano(*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,12 - Clorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,32,4 - Diclorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

2,02,4,5 -T (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,5 -TP(*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,6 -Triclorofenol  (*) EPA 8270 D 5,0 < 5,0 µg/L|||||

4,02,4-D(*) EPA 8270 D 0,5 < 0,5 µg/L|||||

0,32,4-Diclofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,5Acrilamida(*) EPA 8032 A 0,4 < 0,4 µg/L|||||

20,0Alacloro  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,005Aldrin + Dieldrin(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

2,0Atrazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

5,0Benzeno   (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Benzidina(*) EPA 8270 D 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,05Benzo(a) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(a) pireno(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Benzo(b)fluoranteno  (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(k) fluoranteno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Carbaril(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,04Clordano (cis + trans)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Criseno   (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,002DDT (p,p' -DDT + p,p' -DDE + p,p' -DDD)(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,1Demeton (Demeton-O + Demeton-S)(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Dibenzo(a,h) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

20,0Diclorometano (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Dodecacloro Pentaciclodecano(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,056Endosulfan(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,004Endrin (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

20,0Estireno (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

90,0Etilbenzeno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

65,0Glifosato + Ampa(*) EPA 547 60,0 < 60,0 µg/L|||||

0,005Gution(*) EPA 622 0,005 < 0,005 µg/L|||||

0,01Heptacloro epóxido + Heptacloro(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0065Hexaclorobenzeno (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,05Indeno(1,2,3-cd)pireno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Lindano (HCH)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Malation(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0002Mercúrio Total(*) EPA 7470 A 0,00017 < 0,00017 mg/L|||||

10,0Metolacloro (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,03Metoxicloro (*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,001PCB's - Bifenilas policloradas(*) EPA 8082 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,04Paration(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

9,0Pentaclorofenol (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

2,0Simazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,002Tetracloreto de carbono(*) EPA 8260 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

10,0Tetracloroeteno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

2,0Tolueno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Toxafeno(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,063Tributilestanho (*) EPA 282.3 0,01 < 0,01 µg/L|||||

20,0Triclorobenzeno (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

30,0Tricloroeteno  (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,2Trifluralina (*) EPA 8270 D 0,1 < 0,1 µg/L|||||

300,0Xileno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Cloro Total HACH 8167 0,10 < 0,10 mg/L|||||

1,4Fluoreto HACH 8029 1,0 < 1,0 mg/L|||||

0,3Ferro Dissolvido MERCK 14761 0,050 0,09 mg/L|||||

0,1Alumínio Dissolvido(*) SM 3120 B 0,05 < 0,05 mg/L|||||

0,005Antimônio Total(*) SM 3120 B mod 0,001 < 0,001 mg/L|||||

0,01Arsênio Total  (*) SM 3120 B mod 0,001 0,002 mg/L|||||

0,04Berílio Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,5Boro Total(*) SM 3120 B 0,02 < 0,02 mg/L|||||

0,7Bário Total(*) SM 3120 B 0,005 0,022 mg/L|||||

0,01Chumbo Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,005Cianeto Livre SM 4500-CN- E 0,0040 0,004 mg/L|||||

250,0Cloreto SM 4500-Cl- B 10,0 25,0 mg/L|||||

30,0Clorofila a  (*) SM 10200H 1,54 4,93 µg/L|||||

0,05Cobalto Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,009Cobre Dissolvido(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

75,0Cor Verdadeira SM 2120 B 2,5 20,0 un PtCo|||||

0,05Cromo Total (*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,001Cádmio Total(*) SM 3113 B 0,0002 < 0,0002 mg/L|||||

5,0Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO SM 5210 B 2,0 4,0 mg/L|||||

 - Demanda Química de Oxigênio - DQO SM 5220 D 25,0 < 25,0 mg/L|||||

0,003Fenol Total SM 5530 B/C 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,050Fósforo total SM 4500-P E 0,05 < 0,050 mg/L|||||

2,5Lítio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,1Manganês Total(*) SM 3120 B 0,005 0,08 mg/L|||||

0,025Niquel Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

10,0Nitrato - N SM 4500-NO3 B 4,0 < 4,0 mg/L|||||

1,0Nitrito - N SM 4500-NO2 B 0,100 0,24 mg/L|||||

2,0Nitrogênio Amoniacal SM 4500-NH3 F 0,100 < 0,10 mg/L|||||

>=5,0Oxigênio Dissolvido SM 4500-O G 0,01 8,79 mg/L|||||

0,01Prata Total(*) SM 3120 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,01Selênio Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

250,0Sulfato SM 4500-SO4-2 E 100,0 < 100,0 mg/L|||||

0,002Sulfeto (H2S não dissociado) (*) SM 4500-S-2 D 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,5Surfactantes (Tensoativos) SM 5540 C 0,50 < 0,5 mg/L|||||

500,0Sólidos Dissolvidos Totais SM 2540 C 1,0 70,0 mg/L|||||

 - Temperatura SM 2550 B 0,5 15,0 °C|||||

100,0Turbidez SM 2130 B 0,01 11,1 NTU|||||

0,02Urânio(*) SM 3120 B mod 1 0,002 < 0,002 mg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Vanádio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,18Zinco Total(*) SM 3120 B 0,005 0,0087 mg/L|||||

6,0 a 9,0pH SM 4500-H+ B 0,01 7,80 -|||||

V. A.Corantes de fontes antrópicas Visual - V. A. -|||||

V. A.Materiais Flutuantes Visual - V. P. -|||||

V. A.Resíduos sólidos objetáveis Visual - V. A. -|||||

V. A.Substâncias que comuniquem odor Visual - V. A. -|||||

V. A.Óleos e Graxas Total Visual -- V. A. -|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SM 9221 B/C e E 18,0 490 NMP/mL|||||

____________________________________________________________________________________________________
NOTAS

(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

V. A.: Virtualmente Ausentes / V. P.: Virtualmente Presentes / N. O.: Não Objetável

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________
COMENTÁRIOS 

A amostra analisada ATENDE ao padrão estabelecido pelo Art. 15 da Resolução 357/05 do CONAMA - Águas Classe 2, para os parâmetros analisados.

* ** Cloro Total - Em função das características naturais da amostra, não foi possível atender ao VMP (Valor Máximo Permitido) estabelecido.

Cloro Residual Livre - parâmetro determinado em campo.

pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido: parâmetros determinados em campo.

VMP para Coliformes Termotolerantes: Recreação de contato primário: 2.000 NMP/100mL / Demais usos: 1.000 NMP/100mL.

____________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

USEPA: United States Environmental Protection Agency. 
HACH: Hach Company. Water Analysis Handbook. 
Merck (Food & Environmental Analysis) 
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 
- 

Curitiba, 29 de Setembro de 2014

  
Carla Andressa ZampiriAbner Weigert

BiologaTcg° Químico Ambiental
CRBio 50506/07-D PRCRQ 09201766 PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 16:44 Data e Hora do Recebimento: 02/09/2014 08:00 
Ponto de Amostragem:  Córrego Afluente do Rio Conceição – 

Montante Fabrica  
Tipo de Amostragem:  Simples 

 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 06/10/2014 Data de Término: 06/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência 50.000 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 06 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
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CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
02/09/2014 08:00Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 16:44

Córrego - Afluente do Rio Conceição -Montante Fábrica SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
LimnoBrasResponsável pela Amostragem: Água "in natura"Tipo de Amostra:

LimnoBras PT 1020 / 1025Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:frasco plastico e vidroEmbalagem:
Coordenadas: X625711/ Y7222293Observação: 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
02/09/2014Data de Início: 29/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Água - Em atendimento à/ao Art. 15 da Resolução 357/05 CONAMA.Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
3,01,1-Dicloroeteno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

10,01,2-Dicloroetano(*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,12 - Clorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,32,4 - Diclorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

2,02,4,5 -T (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,5 -TP(*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,6 -Triclorofenol  (*) EPA 8270 D 5,0 < 5,0 µg/L|||||

4,02,4-D(*) EPA 8270 D 0,5 < 0,5 µg/L|||||

0,32,4-Diclofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,5Acrilamida(*) EPA 8032 A 0,4 < 0,4 µg/L|||||

20,0Alacloro  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,005Aldrin + Dieldrin(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

2,0Atrazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

5,0Benzeno   (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Benzidina(*) EPA 8270 D 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,05Benzo(a) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(a) pireno(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Benzo(b)fluoranteno  (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(k) fluoranteno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Carbaril(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,04Clordano (cis + trans)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Criseno   (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,002DDT (p,p' -DDT + p,p' -DDE + p,p' -DDD)(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,1Demeton (Demeton-O + Demeton-S)(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Dibenzo(a,h) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

20,0Diclorometano (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Dodecacloro Pentaciclodecano(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,056Endosulfan(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,004Endrin (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

20,0Estireno (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

90,0Etilbenzeno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

65,0Glifosato + Ampa(*) EPA 547 60,0 < 60,0 µg/L|||||

0,005Gution(*) EPA 622 0,005 < 0,005 µg/L|||||

0,01Heptacloro epóxido + Heptacloro(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0065Hexaclorobenzeno (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,05Indeno(1,2,3-cd)pireno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Lindano (HCH)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       

1Página:



 /09343 14  - 00Nº.:Continuação

|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Malation(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0002Mercúrio Total(*) EPA 7470 A 0,00017 < 0,00017 mg/L|||||

10,0Metolacloro (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,03Metoxicloro (*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,001PCB's - Bifenilas policloradas(*) EPA 8082 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,04Paration(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

9,0Pentaclorofenol (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

2,0Simazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,002Tetracloreto de carbono(*) EPA 8260 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

10,0Tetracloroeteno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

2,0Tolueno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Toxafeno(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,063Tributilestanho (*) EPA 282.3 0,01 < 0,01 µg/L|||||

20,0Triclorobenzeno (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

30,0Tricloroeteno  (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,2Trifluralina (*) EPA 8270 D 0,1 < 0,1 µg/L|||||

300,0Xileno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Cloro Total HACH 8167 0,10 < 0,10 mg/L|||||

1,4Fluoreto HACH 8029 1,0 < 1,0 mg/L|||||

0,3Ferro Dissolvido MERCK 14761 0,050 0,09 mg/L|||||

0,1Alumínio Dissolvido(*) SM 3120 B 0,05 < 0,05 mg/L|||||

0,005Antimônio Total(*) SM 3120 B mod 0,001 < 0,001 mg/L|||||

0,01Arsênio Total  (*) SM 3120 B mod 0,001 0,001 mg/L|||||

0,04Berílio Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,5Boro Total(*) SM 3120 B 0,02 < 0,02 mg/L|||||

0,7Bário Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,01Chumbo Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,005Cianeto Livre SM 4500-CN- E 0,0040 < 0,004 mg/L|||||

250,0Cloreto SM 4500-Cl- B 10,0 37,0 mg/L|||||

30,0Clorofila a  (*) SM 10200H 1,25 < 1,25 µg/L|||||

0,05Cobalto Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,009Cobre Dissolvido(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

75,0Cor Verdadeira SM 2120 B 2,5 5,0 un PtCo|||||

0,05Cromo Total (*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,001Cádmio Total(*) SM 3113 B 0,0002 < 0,0002 mg/L|||||

5,0Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO SM 5210 B 2,0 4,0 mg/L|||||

 - Demanda Química de Oxigênio - DQO SM 5220 D 25,0 < 25,0 mg/L|||||

0,003Fenol Total SM 5530 B/C 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,050Fósforo total SM 4500-P E 0,05 < 0,050 mg/L|||||

2,5Lítio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,1Manganês Total(*) SM 3120 B 0,005 0,05 mg/L|||||

0,025Niquel Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

10,0Nitrato - N SM 4500-NO3 B 4,0 < 4,0 mg/L|||||

1,0Nitrito - N SM 4500-NO2 B 0,100 0,28 mg/L|||||

3,7Nitrogênio Amoniacal SM 4500-NH3 F 0,100 < 0,10 mg/L|||||

>=5,0Oxigênio Dissolvido SM 4500-O G 0,01 7,92 mg/L|||||

0,01Prata Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,01Selênio Total(*) SM 3113 B 0,002 0,0034 mg/L|||||

250,0Sulfato SM 4500-SO4-2 E 100,0 < 100,0 mg/L|||||

0,002Sulfeto (H2S não dissociado) (*) SM 4500-S-2 D 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,5Surfactantes (Tensoativos) SM 5540 C 0,50 < 0,5 mg/L|||||

500,0Sólidos Dissolvidos Totais SM 2540 C 1,0 40,0 mg/L|||||

 - Temperatura SM 2550 B 0,5 19,0 °C|||||

100,0Turbidez SM 2130 B 0,01 2,67 NTU|||||

0,02Urânio(*) SM 3120 B mod 1 0,002 0,006 mg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Vanádio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,18Zinco Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

6,0 a 9,0pH SM 4500-H+ B 0,01 7,18 -|||||

V. A.Corantes de fontes antrópicas Visual - V. A. -|||||

V. A.Materiais Flutuantes Visual - V. A. -|||||

V. A.Resíduos sólidos objetáveis Visual - V. A. -|||||

V. A.Substâncias que comuniquem odor Visual - V. A. -|||||

V. A.Óleos e Graxas Total Visual -- V. A. -|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SM 9221 B/C e E 18,0 < 18 NMP/mL|||||

____________________________________________________________________________________________________
NOTAS

(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

V. A.: Virtualmente Ausentes / V. P.: Virtualmente Presentes / N. O.: Não Objetável

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________
COMENTÁRIOS 

A amostra analisada ATENDE ao padrão estabelecido pelo Art. 15 da Resolução 357/05 do CONAMA - Águas Classe 2, para os parâmetros analisados.

 ** Cloro Total - Em função das características naturais da amostra, não foi possível atender ao VMP (Valor Máximo Permitido) estabelecido.

Cloro Total - parâmetro determinado em campo.

pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido: parâmetros determinados em campo.

VMP para Coliformes Termotolerantes: Recreação de contato primário: 2.000 NMP/100mL / Demais usos: 1.000 NMP/100mL.

____________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

USEPA: United States Environmental Protection Agency. 
HACH: Hach Company. Water Analysis Handbook. 
Merck (Food & Environmental Analysis) 
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 
- 

Curitiba, 29 de Setembro de 2014

  
Carla Andressa ZampiriAbner Weigert

BiologaTcg° Químico Ambiental
CRBio 50506/07-D PRCRQ 09201766 PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 12:33 Data e Hora do Recebimento: 02/09/2014 08:00 
Ponto de Amostragem:  Rio Conceição – Montante a 15 metros do 

Rio Caçador - Branco  
Tipo de Amostragem:  Simples 

 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 06/10/2014 Data de Término: 06/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência 50.000 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 06 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
  

 



00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409342 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
02/09/2014 08:00Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 12:33

Rio Conceição - Montante a 15 metros
do Rio Caçador - Branco

SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:

LimnoBrasResponsável pela Amostragem: Água "in natura"Tipo de Amostra:
LimnoBras PT 1020 / 1025Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:

N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:
N.I.*Lote:frasco plastico e vidroEmbalagem:

Coordenadas: X627143 / Y7223072Observação: 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
02/09/2014Data de Início: 29/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Água - Em atendimento à/ao Art. 15 da Resolução 357/05 CONAMA.Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
3,01,1-Dicloroeteno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

10,01,2-Dicloroetano(*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,12 - Clorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,32,4 - Diclorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

2,02,4,5 -T (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,5 -TP(*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,6 -Triclorofenol  (*) EPA 8270 D 5,0 < 5,0 µg/L|||||

4,02,4-D(*) EPA 8270 D 0,5 < 0,5 µg/L|||||

0,32,4-Diclofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,5Acrilamida(*) EPA 8032 A 0,4 < 0,4 µg/L|||||

20,0Alacloro  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,005Aldrin + Dieldrin(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

2,0Atrazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

5,0Benzeno   (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Benzidina(*) EPA 8270 D 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,05Benzo(a) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(a) pireno(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Benzo(b)fluoranteno  (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(k) fluoranteno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Carbaril(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,04Clordano (cis + trans)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Criseno   (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,002DDT (p,p' -DDT + p,p' -DDE + p,p' -DDD)(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,1Demeton (Demeton-O + Demeton-S)(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Dibenzo(a,h) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

20,0Diclorometano (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Dodecacloro Pentaciclodecano(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,056Endosulfan(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,004Endrin (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

20,0Estireno (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

90,0Etilbenzeno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

65,0Glifosato + Ampa(*) EPA 547 60,0 < 60,0 µg/L|||||

0,005Gution(*) EPA 622 0,005 < 0,005 µg/L|||||

0,01Heptacloro epóxido + Heptacloro(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0065Hexaclorobenzeno (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,05Indeno(1,2,3-cd)pireno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Lindano (HCH)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09342 14  - 00Nº.:Continuação

|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Malation(*) EPA 822 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,0002Mercúrio Total(*) EPA 7470 A 0,00017 < 0,00017 mg/L|||||

10,0Metolacloro (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,03Metoxicloro (*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,001PCB's - Bifenilas policloradas(*) EPA 8082 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,04Paration(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

9,0Pentaclorofenol (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

2,0Simazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,002Tetracloreto de carbono(*) EPA 8260 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

10,0Tetracloroeteno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

2,0Tolueno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Toxafeno(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,063Tributilestanho (*) EPA 282.3 0,01 < 0,01 µg/L|||||

20,0Triclorobenzeno (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

30,0Tricloroeteno  (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,2Trifluralina (*) EPA 8270 D 0,1 < 0,1 µg/L|||||

300,0Xileno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Cloro Total HACH 8167 0,10 < 0,10 mg/L|||||

1,4Fluoreto HACH 8029 1,0 < 1,0 mg/L|||||

0,3Ferro Dissolvido MERCK 14761 0,050 0,15 mg/L|||||

0,1Alumínio Dissolvido(*) SM 3120 B 0,05 < 0,05 mg/L|||||

0,005Antimônio Total(*) SM 3120 B mod 0,001 < 0,001 mg/L|||||

0,01Arsênio Total  (*) SM 3120 B mod 0,001 0,001 mg/L|||||

0,04Berílio Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,5Boro Total(*) SM 3120 B 0,02 < 0,02 mg/L|||||

0,7Bário Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,01Chumbo Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,005Cianeto Livre SM 4500-CN- E 0,0040 0,004 mg/L|||||

250,0Cloreto SM 4500-Cl- B 10,0 19,0 mg/L|||||

30,0Clorofila a  (*) SM 10200H 2,00 < 2,00 µg/L|||||

0,05Cobalto Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,009Cobre Dissolvido(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

75,0Cor Verdadeira SM 2120 B 2,5 20,0 un PtCo|||||

0,05Cromo Total (*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,001Cádmio Total(*) SM 3113 B 0,0002 < 0,0002 mg/L|||||

5,0Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO SM 5210 B 2,0 4,0 mg/L|||||

 - Demanda Química de Oxigênio - DQO SM 5220 D 25,0 < 25,0 mg/L|||||

0,003Fenol Total SM 5530 B/C 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,050Fósforo total SM 4500-P E 0,05 < 0,050 mg/L|||||

2,5Lítio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,1Manganês Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,025Niquel Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

10,0Nitrato - N SM 4500-NO3 B 4,0 < 4,0 mg/L|||||

1,0Nitrito - N SM 4500-NO2 B 0,100 0,34 mg/L|||||

3,7Nitrogênio Amoniacal SM 4500-NH3 F 0,100 0,13 mg/L|||||

>=5,0Oxigênio Dissolvido SM 4500-O G 0,01 9,26 mg/L|||||

0,01Prata Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,01Selênio Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

250,0Sulfato SM 4500-SO4-2 E 100,0 < 100,0 mg/L|||||

0,002Sulfeto (H2S não dissociado) (*) SM 4500-S-2 D 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,5Surfactantes (Tensoativos) SM 5540 C 0,50 < 0,5 mg/L|||||

500,0Sólidos Dissolvidos Totais SM 2540 C 1,0 68,0 mg/L|||||

 - Temperatura SM 2550 B 0,5 15,0 °C|||||

100,0Turbidez SM 2130 B 0,01 11,3 NTU|||||

0,02Urânio(*) SM 3120 B mod 1 0,002 < 0,002 mg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Vanádio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,18Zinco Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

6,0 a 9,0pH SM 4500-H+ B 0,01 6,82 -|||||

V. A.Corantes de fontes antrópicas Visual - V. A. -|||||

V. A.Materiais Flutuantes Visual - V. P. -|||||

V. A.Resíduos sólidos objetáveis Visual - V. A. -|||||

V. A.Substâncias que comuniquem odor Visual - V. A. -|||||

V. A.Óleos e Graxas Total Visual -- V. A. -|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SM 9221 B/C e E 18,0 1.300 NMP/mL|||||

____________________________________________________________________________________________________
NOTAS

(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

V. A.: Virtualmente Ausentes / V. P.: Virtualmente Presentes / N. O.: Não Objetável

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________
COMENTÁRIOS 

A amostra analisada ATENDE ao padrão estabelecido pelo Art. 15 da Resolução 357/05 do CONAMA - Águas Classe 2, para os parâmetros analisados.

* ** Cloro Total - Em função das características naturais da amostra, não foi possível atender ao VMP (Valor Máximo Permitido) estabelecido.

Cloro Total - parâmetro determinado em campo.

pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido: parâmetros determinados em campo.

VMP para Coliformes Termotolerantes: Recreação de contato primário: 2.000 NMP/100mL / Demais usos: 1.000 NMP/100mL.

____________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

USEPA: United States Environmental Protection Agency. 
HACH: Hach Company. Water Analysis Handbook. 
Merck (Food & Environmental Analysis) 
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 
- 

Curitiba, 29 de Setembro de 2014

  
Carla Andressa ZampiriAbner Weigert

BiologaTcg° Químico Ambiental
CRBio 50506/07-D PRCRQ 09201766 PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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RELATÓRIO DE ENSAIO DE CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE ALGAS E 
CIANOBACTÉRIAS  

 CIA 09341/14 
 

 

www.limnobras.com.br limnobras@limnobras.com.br Página 1/1  

 

 

CLIENTE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cliente:  Mineração Delta do Paraná Proposta Técnica-Comercial: 01005/14 
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2589. Cidade/UF:  Recife /PE 
 CEP 51.020-031   
 

DADOS DA AMOSTRA 
    

Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 13:00 Data e Hora do Recebimento: 02/09/2014 08:00 
Ponto de Amostragem:  Rio Caçador – Jusante da Fabrica 01 Tipo de Amostragem:  Simples 
 Profundidade de Amostragem: Superfície 
Responsável pela Amostragem: LimnoBras Tipo de Amostra:  Água “in natura” 
Responsável pelo Transporte:  LimnoBras Procedimento de Amostragem:  PT 1017 
 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S) 
      

Data de Início: 06/10/2014 Data de Término: 06/10/2014   
  
Objetivo:  Contagem de cianobactérias em amostra de água “in natura” em atendimento a Resolução CONAMA 357/05, Art. 15, 

Águas Classe 2. 
 

RESULTADOS 
 

CIANOBACTÉRIAS CÉLULAS/mL VMP [1]  

Ausência Ausência -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
 

TOTAL DE CÉLULAS/mL Ausência 50.000 
 

NOTAS COMENTÁRIOS 
 
 

 

[1] VMP = Valor Máximo Permitido. 
 

O resultado analítico obtido para a amostra analisada atende ao padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/05 do Art. 15, Águas Classe 2. 
 
 
 

 

Curitiba, 06 de Outubro de 2014 
 
 
 
 

Biol. Lílian Fornarolli Andrade 
CRBio – 00130-07 PR 
Setor de Microbiologia 

 
 

METODOLOGIAS UTILIZADAS 
  

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and    
Wastewater. 21st ed. 2005. 
CETESB. L5303/05. 

OMS. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide To TheirPublic Health 
Consequences, Monitoring and Management. E & FN Spon Ed. 1999. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2914/11. 

 
 

 

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original, 
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via. 

 

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório. Caso seja necessário um maior período de tempo de armazenagem ou 

devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido. 
  

 



00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409341 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
02/09/2014 08:00Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 13:00

Rio Caçador - Jusante Fábrica 01 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
LimnoBrasResponsável pela Amostragem: Água "in natura"Tipo de Amostra:

LimnoBras PT 1020 / 1025Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:frasco plastico e vidroEmbalagem:
Coordenadas: X627033 / Y7223091.Observação: 

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
02/09/2014Data de Início: 29/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Água - Em atendimento à/ao Art. 15 da Resolução 357/05 CONAMA.Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
3,01,1-Dicloroeteno(*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

10,01,2-Dicloroetano(*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,12 - Clorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,32,4 - Diclorofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

2,02,4,5 -T (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,5 -TP(*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

10,02,4,6 -Triclorofenol  (*) EPA 8270 D 5,0 < 5,0 µg/L|||||

4,02,4-D(*) EPA 8270 D 0,5 < 0,5 µg/L|||||

0,32,4-Diclofenol(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,5Acrilamida(*) EPA 8032 A 0,4 < 0,4 µg/L|||||

20,0Alacloro  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,005Aldrin + Dieldrin(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

2,0Atrazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

5,0Benzeno   (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Benzidina(*) EPA 8270 D 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,05Benzo(a) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(a) pireno(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Benzo(b)fluoranteno  (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,05Benzo(k) fluoranteno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Carbaril(*) EPA 8270 D 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,04Clordano (cis + trans)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Criseno   (*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,002DDT (p,p' -DDT + p,p' -DDE + p,p' -DDD)(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,1Demeton (Demeton-O + Demeton-S)(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,05Dibenzo(a,h) antraceno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

20,0Diclorometano (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,001Dodecacloro Pentaciclodecano(*) EPA 8081 B 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,056Endosulfan(*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,004Endrin (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

20,0Estireno (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

90,0Etilbenzeno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

65,0Glifosato + Ampa(*) EPA 547 60,0 < 60,0 µg/L|||||

0,005Gution(*) EPA 622 0,005 < 0,005 µg/L|||||

0,01Heptacloro epóxido + Heptacloro(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0065Hexaclorobenzeno (*) EPA 8081 B 0,002 < 0,002 µg/L|||||

0,05Indeno(1,2,3-cd)pireno(*) EPA 8270 D 0,05 < 0,05 µg/L|||||

0,02Lindano (HCH)(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09341 14  - 00Nº.:Continuação

|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Malation(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,0002Mercúrio Total(*) EPA 7470 A 0,00017 < 0,00017 mg/L|||||

10,0Metolacloro (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,03Metoxicloro (*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,001PCB's - Bifenilas policloradas(*) EPA 8082 0,001 < 0,001 µg/L|||||

0,04Paration(*) EPA 622 0,01 < 0,01 µg/L|||||

9,0Pentaclorofenol (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

2,0Simazina  (*) EPA 8270 D 1,0 < 1,0 µg/L|||||

0,002Tetracloreto de carbono(*) EPA 8260 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

10,0Tetracloroeteno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

2,0Tolueno  (*) EPA 8260 B 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Toxafeno(*) EPA 8081 B 0,01 < 0,01 µg/L|||||

0,063Tributilestanho (*) EPA 282.3 0,01 < 0,01 µg/L|||||

20,0Triclorobenzeno (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

30,0Tricloroeteno  (*) EPA 8260 B 4,0 < 4,0 µg/L|||||

0,2Trifluralina (*) EPA 8270 D 0,1 < 0,1 µg/L|||||

300,0Xileno(*) EPA 524.2 2,0 < 2,0 µg/L|||||

0,01Cloro Total HACH 8167 0,10 < 0,10 mg/L|||||

1,4Fluoreto HACH 8029 1,0 < 1,0 mg/L|||||

0,3Ferro Dissolvido MERCK 14761 0,050 0,09 mg/L|||||

0,1Alumínio Dissolvido(*) SM 3120 B 0,05 < 0,05 mg/L|||||

0,005Antimônio Total(*) SM 3120 B mod 0,001 < 0,001 mg/L|||||

0,01Arsênio Total  (*) SM 3120 B mod 0,001 < 0,001 mg/L|||||

0,04Berílio Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,5Boro Total(*) SM 3120 B 0,02 < 0,02 mg/L|||||

0,7Bário Total(*) SM 3120 B 0,005 0,015 mg/L|||||

0,01Chumbo Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,005Cianeto Livre SM 4500-CN- E 0,0040 < 0,004 mg/L|||||

250,0Cloreto SM 4500-Cl- B 10,0 87,0 mg/L|||||

30,0Clorofila a  (*) SM 10200H 1,43 4,58 µg/L|||||

0,05Cobalto Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,009Cobre Dissolvido(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

75,0Cor Verdadeira SM 2120 B 2,5 < 2,5 un PtCo|||||

0,05Cromo Total (*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,001Cádmio Total(*) SM 3113 B 0,0002 < 0,0002 mg/L|||||

5,0Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO SM 5210 B 2,0 4,0 mg/L|||||

 - Demanda Química de Oxigênio - DQO SM 5220 D 25,0 < 25,0 mg/L|||||

0,003Fenol Total SM 5530 B/C 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,050Fósforo total SM 4500-P E 0,05 < 0,050 mg/L|||||

2,5Lítio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,1Manganês Total(*) SM 3120 B 0,005 0,06 mg/L|||||

0,025Niquel Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

10,0Nitrato - N SM 4500-NO3 B 4,0 < 4,0 mg/L|||||

1,0Nitrito - N SM 4500-NO2 B 0,100 0,42 mg/L|||||

2,0Nitrogênio Amoniacal SM 4500-NH3 F 0,100 < 0,10 mg/L|||||

>=5,0Oxigênio Dissolvido SM 4500-O G 0,01 8,23 mg/L|||||

0,01Prata Total(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,01Selênio Total(*) SM 3113 B 0,002 < 0,002 mg/L|||||

250,0Sulfato SM 4500-SO4-2 E 100,0 < 100,0 mg/L|||||

0,002Sulfeto (H2S não dissociado) (*) SM 4500-S-2 D 0,002 < 0,002 mg/L|||||

0,5Surfactantes (Tensoativos) SM 5540 C 0,50 < 0,5 mg/L|||||

500,0Sólidos Dissolvidos Totais SM 2540 C 1,0 116,0 mg/L|||||

 - Temperatura SM 2550 B 0,5 17,0 °C|||||

100,0Turbidez SM 2130 B 0,01 2,22 NTU|||||

0,02Urânio(*) SM 3120 B mod 1 0,002 0,008 mg/L|||||

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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|||| |Método Resultado VMP(²) ExpressaoParâmetro LQ(¹)
0,1Vanádio(*) SM 3120 B 0,005 < 0,005 mg/L|||||

0,18Zinco Total(*) SM 3120 B 0,005 0,049 mg/L|||||

6,0 a 9,0pH SM 4500-H+ B 0,01 7,87 -|||||

V. A.Corantes de fontes antrópicas Visual - V. A. -|||||

V. A.Materiais Flutuantes Visual - V. A. -|||||

V. A.Resíduos sólidos objetáveis Visual - V. A. -|||||

V. A.Substâncias que comuniquem odor Visual - V. A. -|||||

V. A.Óleos e Graxas Total Visual -- V. A. -|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SM 9221 B/C e E 18,0 330 NMP/mL|||||

____________________________________________________________________________________________________
NOTAS

(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

V. A.: Virtualmente Ausentes / V. P.: Virtualmente Presentes / N. O.: Não Objetável

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________
COMENTÁRIOS 

A amostra analisada ATENDE ao padrão estabelecido pelo Art. 15 da Resolução 357/05 do CONAMA - Águas Classe 2, para os parâmetros analisados.

* ** Cloro Total - Em função das características naturais da amostra, não foi possível atender ao VMP (Valor Máximo Permitido) estabelecido.

Cloro Residual Livre - parâmetro determinado em campo.

pH, Temperatura e Oxigênio Dissolvido: parâmetros determinados em campo.

VMP para Coliformes Termotolerantes: Recreação de contato primário: 2.000 NMP/100mL / Demais usos: 1.000 NMP/100mL.

____________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

USEPA: United States Environmental Protection Agency. 
HACH: Hach Company. Water Analysis Handbook. 
Merck (Food & Environmental Analysis) 
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 
- 

Curitiba, 29 de Setembro de 2014

  
Carla Andressa ZampiriAbner Weigert

BiologaTcg° Químico Ambiental
CRBio 50506/07-D PRCRQ 09201766 PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409613 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
05/09/2014 17:30Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 11:05

ST - P2 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
05/09/2014Data de Início: 30/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 12,4 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,38 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,01 4,85 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 2,87 5.293,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,60 9,10 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 2,87 99,6 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,11 29.070,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,29 14,4 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,23 < 0,23 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,23 < 0,23 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2

Teor de Sólidos: 0,7744 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09613 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Carla Andressa ZampiriAbner Weigert

BiologaTcg° Químico Ambiental
CRBio 50506/07-D PRCRQ 09201766 PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409469 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 16:45

ST - DEN SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 23/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 15,0 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 < 0,01 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 5,18 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 2,71 4.174,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,52 5,78 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 2,71 91,5 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,11 25.853,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,27 22,1 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 2,8 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7560 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409468 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 15:30

ST - DES SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 23/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 11,4 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,024 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 5,01 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 2,75 10.835,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,54 22,1 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 2,75 95,1 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,11 27.679,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,28 16,1 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,25 < 0,25 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,25 1,1 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7178 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09468 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.

2Página:



00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409467 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 14:15

ST - B1 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 23/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 9,8 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,027 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 5,12 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 2,90 6.478,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,62 4,74 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 2,90 66,6 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,12 30.828,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,29 23,0 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7513 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09467 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.

2Página:



00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409466 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 09:50

ST - P1 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 23/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 12,0 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,034 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 4,81 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 3,21 11.998,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,80 18,6 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 3,21 25,8 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,13 30.894,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,32 16,2 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,23 < 0,23 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,23 < 0,23 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7727 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09466 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.

2Página:



00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409465 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 09:15

ST - PH2 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 23/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 13,0 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,046 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 5,20 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 3,23 9.495,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,81 4,41 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 3,23 148,0 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,13 35.455,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,32 22,5 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 1,0 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7530 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09465 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409464 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 02/09/2014 08:40

ST - PH1 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 22/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 10,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 9,70 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 < 0,01 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 4,70 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 3,15 8.500,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,76 19,1 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 3,15 < 3,15 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,13 31.382,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,31 14,8 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 0,26 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7574 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09464 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409463 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 17:45

ST - F2 SimplesTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 22/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 10,9 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,01 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 4,79 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 2,99 9.246,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,67 8,60 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 2,99 36,6 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,12 34.018,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,3 12,7 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 0,3 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 6,7 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7362 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       

1Página:



 /09463 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Manual de Métodos de Análise de Solo. 2° ed. p1 cap. 07. 1997 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná. Manual de Métodos para Análises Microbiológicas e Parasitológicas em Reciclagem Agríola de Lodo de
Esgoto. 2000.

 

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22 ed. 2012. 

Curitiba,1 de Outubro de 2014

  
Abner WeigertCarla Andressa Zampiri

Tcg° Químico AmbientalBiologa
CRQ 09201766 PRCRBio 50506/07-D PR

Os resultados obtidos têm seu valor restrito a amostra analisada. Reproduções deste Documento só têm validade se forem integrais. Este Documento é emitido em uma via original,
respondendo a LimnoBras apenas pela veracidade desta via.

A amostra analisada ficará disponível por 07 (sete) dias a partir da data de emissão deste relatório (exceto microbiologia de águas e perecíveis). Caso seja necessário um maior período
de tempo de armazenagem ou devolução da amostra, contactar o laboratório em prazo inferior ao estabelecido.
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409462 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 15:45

ST - F1 CompostaTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 22/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 10,3 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,03 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 5,01 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 3,36 8.454,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,88 23,3 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 3,36 112,2 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,13 39.826,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,34 12,3 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,24 < 0,24 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7441 g/g.

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Continua       
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 /09462 14  - 00Nº.:Continuação
METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)
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00Nº.:  - RELATÓRIO DE ENSAIOS LABORATORIAIS 1409461 /

CLIENTE
14 /Proposta: 01005MINERAÇÃO DELTA DO PARANÁCliente:

Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2589 - Boa Viagem
Recife - PE - C.E.P.: 51020-031

DADOS DA AMOSTRA
03/09/2014 17:40Data e Hora do Recebimento:Data e Hora da Amostragem: 01/09/2014 14:00

ST - F3 CompostaTipo de Amostragem:Ponto de Amostragem:
BonacimResponsável pela Amostragem: SoloTipo de Amostra:

Bonacim --Procedimento de Amostragem:Responsável pelo Transporte:
N.I.*Validade:N.I.*Data de Fabricação:

N.I.*Lote:embalagem plástica estérilEmbalagem:
  

DADOS DA(S) ANÁLISE(S)
03/09/2014Data de Início: 22/09/2014Data do Término:

Análises laboratoriais em amostra de Solo - Sem comparativo com legislação vigente. Objetivo: 

RESULTADOS

Análises Físico-Químicas
____________________________________________________________________________________________________

VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Nitrato Disponível EMBRAPA, 1997 100,0 < 100,0 mg/Kg|||||

 - Nitrogênio  Amoniacal (Disponível) EMBRAPA, 1997 /
SM 4500 NH3 F

1,0 14,3 mg/Kg|||||

 - Óleos e Graxas Total SM 5520 E 0,01 0,01 %|||||

 - pH SM 4500-H+ B 0,02 4,49 -|||||

 - Alumínio Total(*) SM 3120 B 3,41 8.758,0 mg/Kg|||||

 - Chumbo Total(*) SM 3120 B 1,91 14,6 mg/Kg|||||

 - Enxofre  Total(*) SM 3120 B 3,41 66,3 mg/Kg|||||

 - Ferro Total (*) SM 3120 B 0,14 53.801,0 mg/Kg|||||

 - Niquel Total(*) SM 3120 B 0,34 13,3 mg/Kg|||||

____________________________________________________________________________________________________
Análises Microbiológicas

____________________________________________________________________________________________________
VMP(²)Parâmetro Método LQ(¹) ExpressãoResultado |||||

____________________________________________________________________________________________________
 - Coliformes Termotolerantes SANEPAR, 4 0,25 10,8 NMP/g MS|||||

 - Coliformes Totais SANEPAR, 4 0,25 31,3 NMP/g MS|||||

____________________________________________________________________________________________________

NOTAS
(¹)L.Q.: Limite de Quantificação do Método Analítico Utilizado   /   (²)VMP: Valor Máximo Permitido   /   N.I.: Dado(s) não informado(s) pelo Solicitante 

NMP = Número mais provável. 

(*) - Ensaios realizados em laboratório terceirizado o qual é qualificado pelo sistema de gestão da Limnobras.

____________________________________________________________________________________________________

COMENTÁRIOS 
pH analisado na proporção 1:2.

Teor de Sólidos: 0,7341 g/g.

____________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta os resultados obtidos a partir da análise da 

potencialidade espeleológica nas áreas da Mineração Delta do Paraná, na região de Ponta 

Grossa - PR e Campo Largo – PR, com uma área total de 855,70 ha que abrange a poligonal 

do Processo DNPM nos 802.585/1968.  

 Para a execução da análise da potencialidade espeleológica foram desenvolvidas 

atividades de prospecção, compreendendo o caminhamento em campo de toda área a ser 

estudada, com o intuito de identificar feições cársticas, registrar sua localização e caracterizar 

preliminarmente tais feições. As atividades de prospecção e caracterização do patrimônio 

foram desenvolvidas nos dias 24 e 25 de março e 08 e 09 de maio de 2014. 

 Este estudo de potencialidade espeleológica tem por objetivo atender as exigências do 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP, em atendimento ao processo de licenciamento ambiental 

de nova fábrica de cimento e mineração a ser instalada na região.  

 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

 A área de estudo localiza-se na região leste do Estado do Paraná, nos limites dos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, distando 60 km da cidade de Curitiba, capital do 

Estado. Encontra-se referenciada com o vértice inferior esquerdo da poligonal situado nas 

coordenadas UTM_X 628.652 e UTM_Y 7.225.273 (zona 22j-SAD69).  

 A região do estudo em questão situa-se a 43 km da cidade de Campo Largo e 41 km da 

cidade de Ponta Grossa. Seu principal acesso pode ser realizado partindo-se de Curitiba pela 

rodovia estadual PR 090 (estrada do Cerne), sentido Abapã ou partindo de Ponta Grossa via 

Itaiacoca (distrito de Passo do Pupo). 
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Figura 01 – Localização da área de estudo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para o levantamento dos dados utilizados na elaboração do presente relatório, foram 

desenvolvidas atividades de escritório e de campo, nas quais foram empregados as técnicas, 

materiais e métodos apresentados a seguir. 

 

3.1 Atividades de Escritório 

 

 Nas atividades de escritório, anteriores a fase de campo, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, visando avaliar o conhecimento pré-existente das áreas de trabalho. Também 

foram consideradas informações preliminares de pesquisadores que já haviam estudado a 

região, principalmente, no que diz respeito ao patrimônio espeleológico. 

 Realizou-se interpretação de imagens de satélite e mapas topográficos com a finalidade 

de identificar, caracterizar e interpretar indícios espeleológicos e/ou feições cársticas, rede 

hidrográfica, divisores de águas, padrões estruturais e geomorfológicos, contextos geológicos, 

além de se verificar estradas e caminhos existentes na região.  

 Foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases 

cartográficas, nas imagens de satélite e nos mapas geológicos disponíveis, a fim de delimitar a 

área de trabalho específica, além de permitir uma otimização do planejamento e execução dos 

trabalhos de campo.  

 No decorrer destas atividades foram utilizadas as seguintes bases: 
 

• Ortofotocarta Planialtimétrica, Delta Mineração. AEROSAT, escala 1:20.000, Nov/2013; 

• Mapeamento Geológico do Estado do Paraná, Escala 1:250.000, 2006, Minerais do 

Paraná S.A. - MINEROPAR; 

• Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná, Escala 1:250.000, 2007, Minerais 

do Paraná S.A. - MINEROPAR; 

• Cena da imagem de satélite Landsat 7 Sensor ETM +, 1.999. 

 Todo o material pesquisado e produzido durante esta atividade foi utilizado tanto na fase 

pré-campo como na fase pós-campo, auxiliando nas interpretações e discussões dos 

resultados apresentados. 

 

3.2 Atividades de Campo 

 

 O trabalho de campo foi realizado nos dias 24 e 25 de março de 2014 e 08 e 09 de maio 

de 2014, por uma equipe especializada em prospecção espeleológica. As atividades foram 

baseadas nos levantamentos de dados executados previamente e apoiados por informações 
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de pessoas conhecedoras da região.  

 Também foram utilizados mapas para auxiliar no reconhecimento da área, identificação 

e localização dos acidentes geográficos, quebras de relevo, elementos estruturais, litologias, 

paredões, entre outras informações obtidas em escritório.  

 Para a plotagem na base cartográfica do caminhamento realizado em campo e dos 

pontos de controle utilizou-se um G.P.S. (Sistema de Posicionamento Global) GPS Map 

Garmin. Esses caminhamentos e pontos foram usados na caracterização da área.  

 

3.2.1 Levantamento de campo 

 

 A partir da interpretação de imagens de satélite e cartas topográficas, ainda na fase de 

escritório, foram identificados potenciais indícios geológicos e geomorfológicos tais como 

afloramentos, paredões rochosos, depressões, dentre outros, que, posteriormente, foram 

plotados em bases cartográficas para direcionar as atividades de prospecção. 

 Em campo, com objetivo de caracterização da área, realizou-se caminhamento por toda 

a área de prospecção, perfazendo um total de 90 km, conforme demonstrado na Figura 2.  

Nesta etapa foram realizadas averiguações dos potenciais indícios geológicos e 

geomorfológicos que poderiam estar associados à presença de feições espeleológicas. 

 Quando estas feições são encontradas, seguem-se as etapas de identificação, 

localização e caracterização. 
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Figura 02 – Caminhamento executado na prospecção de campo. 
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4. LEGISLAÇÃO CORRELACIONADA AO PATRIMÔNIO ESPELEOL ÓGICO  

 

 Em relação aos instrumentos específicos relacionados à proteção de cavernas, ressalta-

se a Constituição Federal de 1988, a qual inseriu as cavidades naturais como bens da união 

(Art. 20, X).  

 Entre os demais instrumentos legais vigentes relacionados ao patrimônio espeleológico, 

destacam-se a Portaria do IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990, o Decreto Federal nº 

99.556, de 10 de outubro de 1990, a Resolução do CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 

2004 e mais recentemente, o Decreto Federal nº 6.640, de 07 de novembro de 2008. A seguir, 

são reproduzidos alguns dos tópicos mais importantes dessas normativas.  

 

PORTARIA IBAMA Nº 887 - DE 15 DE JUNHO DE 1990 

 Nessa portaria, o Artigo 3º limitou o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a 

estudos de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-

cultural, turístico, recreativo e educativo. No parágrafo 1º afirma-se: “as atividades ou 

pesquisas que possam ser lesivas às cavidades naturais subterrâneas, ou que impliquem em 

coleta de vegetais, captura de animais e/ou apanha de material natural das mesmas, 

dependerão de prévia autorização do IBAMA, ou de instituição por ele credenciada, nos termos 

da legislação em vigor, devendo o pedido de autorização receber resposta formal no prazo 

máximo de noventa dias, a partir da data de entrada do processo”. E no parágrafo 2º: “qualquer 

uso das cavidades naturais subterrâneas, poderá ser suspenso, restringido ou proibido, a 

qualquer tempo no seu todo ou em parte, naquelas em que se verificar alterações não 

autorizadas à sua integridade física ou a seu equilíbrio ecológico, ou estarem estes sob risco 

de degradação em decorrência dessas atividades”. 

 O Artigo 4º declarou a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 

para as ações ou empreendimentos de quaisquer natureza, ativos ou não, temporários ou 

permanentes, previstos ou existentes em áreas de ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas ou de potencial espeleológico, que direta ou indiretamente possam ser lesivos a 

essas cavidades. Além disso, o Artigo 5º, proibiu desmatamentos, queimadas, uso de solo e 

subsolo ou ações de qualquer natureza que coloquem em risco às cavidades naturais 

subterrâneas e sua área de influência, a qual compreenda os recursos ambientais e 

subterrâneos dos quais dependem sua integridade física ou seu equilíbrio ecológico.  

 Ressalta-se que todas as ações ou omissões consideradas nocivas ao patrimônio 

espeleológico constituem-se em atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, 

sujeitando os infratores às penalidades previstas na legislação administrativa, civil e penal, sem 

prejuízo do dever de reparação do dano (Artigo 5º, parágrafo primeiro). 
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DECRETO Nº 99.556 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1990  

 Este decreto dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes 

no Território Nacional, e dá outras providências. 

 No Artigo 1º estabelece que as cavidades naturais subterrâneas existentes no Território 

Nacional constituem patrimônio cultural brasileiro e, como tal serão preservadas e conservadas 

de modo a permitir estudos e pesquisa de ordem técnico-científica, bem como atividades de 

cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. 

 A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência deve fazer-

se consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que assegurem sua 

integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico (Art. 2º). 

 Em seu Art. 3º estabelece como obrigatória a elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental para as ações ou os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, 

temporários ou permanentes, previstos em área de ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas ou de potencial espeleológico, os quais de modo direto ou indireto possam ser 

lesivos a essas cavidades, ficando a sua realização, instalação e funcionamento condicionados 

à aprovação pelo órgão ambiental competente do respectivo Relatório de Impacto Ambiental. 

 No Art. 4º, afirma que cabe ao Poder Público, inclusive à União, esta por intermédio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, preservar, 

conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro bem como 

fomentar levantamentos, estudos e pesquisas, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre 

as cavidades naturais subterrâneas existentes no Território Nacional. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 347 -  DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 

 O Art. 4° diz respeito à localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência 

dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da 

legislação vigente. 

 As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea 

relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2° inciso II, dependerão, no processo 

de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que deverá se manifestar no prazo máximo de 

noventa dias, sem prejuízo de outras manifestações exigíveis (parágrafo 1°). 

 No parágrafo 2°, indica-se que a área de influênci a sobre o patrimônio espeleológico 

será definida pelo órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos 

específicos, às expensas do empreendedor.  Até que se efetive o previsto no parágrafo 
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anterior, a área de influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da 

caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal 

convexa (parágrafo 3º).  

 A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental (parágrafo 4º). 

 O Art. 5° aborda que na análise do grau de impacto , o órgão licenciador considerará, 

entre outros aspectos, a intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia dos 

referidos impactos. Na avaliação dos impactos ao patrimônio espeleológico afetado, o órgão 

licenciador deverá considerar, entre outros aspectos (parágrafo único): 

 I. suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  

 II.  suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

 III. a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

 IV. recursos hídricos;  

 V. ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção; 

 VI. a diversidade biológica; e 

 VII. sua relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região. 

 No Art. 8° Nos casos de licenciamento ambiental de  empreendimentos e atividades 

considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa alteração e degradação do 

patrimônio espeleológico, para os quais se exija Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental -RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e a manutenção de unidade de conservação, de acordo com o previsto no art. 36 

da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 O apoio a que se refere o caput desse artigo poderá nos termos do Art. 33, do Decreto 

no 4.340, de 22 de agosto de 2002, constituir-se em estudos e pesquisas desenvolvidas, 

preferencialmente na região do empreendimento, que permitam identificar áreas para a 

implantação de unidades de conservação de interesse espeleológico (parágrafo 1°). O apoio 

que trata o caput desse artigo se aplica às hipóteses do Art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que regulamenta o Art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, 

e demais atos legais em vigência (parágrafo 2°). 

 Segundo o Art. 10, o órgão ambiental competente, ao indeferir o pedido de licença ou 

autorização, ou ainda sua renovação comunicará, em até trinta dias, a contar de sua decisão, 

ao empreendedor e aos órgãos reguladores da atividade em questão, bem como ao Ministério 

Público, para as medidas cabíveis. 

 

DECRETO Nº 6.640 -  DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008 

 Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto 
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no 99.556, de 1o de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional. 

 Art. 1o  - altera os arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o do Decreto no 99.556, de 1º de outubro de 1990, 

passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1o As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão 

ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 

bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 

educativo. 

 O Art. 2o estabelece que as cavidades naturais subterrâneas passarão a ser 

classificadas de acordo com a sua relevância como: máxima, alta, média e baixa e que esta 

classificação se dará através da análise dos atributos ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob 

enfoque regional e local. 

 Objetivamente os parágrafos referidos a este artigo determinam que a classificação 

deverá ser realizada comparando-se cavidades de mesma litologia. Define ainda em seu 

parágrafo 2o que entende-se por enfoque local a unidade espacial que engloba a cavidade e 

sua área de influência e, por enfoque regional, a unidade espacial que engloba no mínimo um 

grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente no qual se insere. 

 O parágrafo 3o do referido artigo afirma que: “Os atributos das cavidades naturais 

subterrâneas listados no caput serão classificados, em termos de sua importância, em 

acentuados, significativos ou baixos.” O parágrafo 4o, estabelece os atributos a serem 

considerados e analisados para determinação do grau de relevância de uma cavidade: 

I.   gênese única ou rara; 

II.   morfologia única; 

III.   dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

IV.  espeleotemas únicos; 

V.   isolamento geográfico; 

VI. abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; 

VII. hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos; 

VIII. hábitat de troglóbio raro; 

IX.  interações ecológicas únicas; 

X.   cavidade testemunho; ou 

XI.  destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

 Dos demais parágrafos do artigo, o decreto estabelece as condições de enfoque local e 

regional em que a caverna é definida como de alta, média e baixa relevância, mas sem fazer 

menção a um método definido para esta classificação. 
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 O Art. 2o do Decreto no 99.556, é modificado por este novo decreto pela inclusão dos 

artigos 5A e 5B, que estabelecem os trâmites e competências para o licenciamento de 

atividades com possíveis impactos em cavernas. Além de instituir a figura da compensação 

ambiental, conforme a Lei no 99.885/2000 (SNUC). Estabelece ainda um prazo de apenas 60 

dias a partir da sua publicação para o estabelecimento de uma metodologia para determinação 

da relevância das cavidades naturais subterrâneas. 

 O novo Art. 3o do decreto estabelece que apenas as cavidades de relevância absoluta, 

não podem sofrer impactos negativos irreversíveis. Já o Art. 4o e seus parágrafos detalham as 

formas de compensação exigidas para os casos de impactos negativos irreversíveis sobre as 

cavernas de alto grau de relevância, mas ao mesmo tempo estabelece que esses impactos 

podem ocorrer em cavidade de médio e baixo grau de relevância sem qualquer tipo de 

compensação ambiental. 

5. CONTEXTO GEOLÓGICO 

5.1 Geologia Regional 

 

 Considerando o contexto geológico regional, a área de estudo insere-se na margem 

sudeste da Plataforma Continental Sul-americana, na porção central da Província Mantiqueira 

(Almeida et al., 1977), na denominada “Faixa de Dobramentos Ribeira” (Hasui et al., 1975) 

(Figura 03).  

 A Faixa de Dobramentos Ribeira é um cinturão de cisalhamento transcorrente, que se 

estende desde a Bahia até o Uruguai, que articula as interações entre a Faixa Brasília 

(Província ou Sistema Orogênico Tocantins), o Cráton do São Francisco e uma série de 

terrenos acrescidos a sul (Campos Neto, 2000). Apresenta-se ainda, recoberta pelas rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná a W e a SW, limitada a NNW pelo Maciço de Guaxupé, a 

SSE pelo Maciço de Joinville, e para NE transiciona para terrenos de médio a alto grau 

(Campanha et al., 1987). 
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Figura 03: Contexto geológico regional em que está inserida a área de estudo. Blocos e fragmento cratônico: (LA) 

Luís Alves, (CF) Cabo Frio, (SF) São Francisco; Terrenos arqueanos e paleoproterozóicos: (C) Curitiba, (SM) Serra 

do Mar, (JF) Juiz de Fora, (M) Mantiqueira; Faixas de dobramento meso a neoproterozóicas: (RG) Alto Rio Grande, 

(R) Ribeira, (SG) Nappe Socorro-Guaxupé; Seqüências sedimentares e vulcanossedimentares Cambro-ordovicianas 

(CO); Zonas de cisalhamento: (1)  Campos do Meio, (2) Jacutinga-Ouro Fino, (3) Jundiuvira-Boquira-Rio Preto; (4) 

Cubatão; (5) Lancinha; (6) Além Paraíba (Campanha & Sadowski, 1999). 

 

 Na Faixa de Dobramentos Ribeira ocorrem, predominantemente, um conjunto de rochas 

supracrustais de idade Mesoproterozóica a Neoproterozóica, de grau metamórfico fraco a 

médio, denominado de Supergrupo Açungui (Campanha et al. 1987; Campanha, 1991; 

Campanha e Sadowski, 1999).  

 O Supergrupo Açungui é composto pelas seguintes unidades geológicas: Grupo 

Itaiacoca, Formação Água Clara, Grupo Votuverava (Subgrupo Lajeado e Subgrupo Ribeira), 

Formação Capiru e Grupo Setuva (Campanha e Sadowski, 1999), conforme pode ser 

visualizado na Figura 04.  
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Figura 04: Colunas estratigráficas e tentativas de correlação lateral no Supergrupo Açungui: (1) Formação Bairro 

da Estiva (Abapã); (2) Formação Água Nova; (3) Formação Serra dos Macacos; (4) Formação Bairro dos Campos; 

(5) embasamento gnáissico–migmatítico; (6) quartzitos e xistos; (7) seqüência calciossilicática; (8) seqüência 

calcária; (9) seqüência de meta-arenitos; (Formação Córrego dos Marques); (10) Formação Betari; (11) Formação 

Bairro da Serra; (12) Formação Água Suja; (13) Formação Mina de Furnas; (14) Formação Serra da Boa Vista; (15) 

Formação Passa–Vinte; (16) Formação Gorutuba; (16A) Gabro de Apiai; (17) embasamento gnáissico– migmatítico; 

(18) Formação Perau, membro quartzítico; (19) Formação Perau, membro calciossilicático (mineralizado); (20) 

seqüência vulcanossedimentar (pelágico – turbidítica); (21) Formação Iporanga; (22) embasamento gnáissico – 

migmatítico; (23) seqüência Morro Grande (=Turvo-Areado?); (24) Seqüência Rio Branco; (25) sequência Juruqui. 

(Campanha e Sadowski, 1999 apud Sallun e Sallun, 2009). 

 

 Também ocorrem em toda a extensão da Faixa de Dobramentos Ribeira inúmeras 

intrusões graníticas Neoproterozóicas - Cambrianas, geneticamente relacionados ao Ciclo 

Orogênico Brasiliano, que possibilitaram a formação de numerosos corpos graníticos de grande 

porte, gerando batólitos e stocks alongados, dispostos segundo a direção regional das 

estruturas geológicas (CPRM, 2006). 

 O embasamento das rochas do Supergrupo Açungui é constituído por um conjunto de 

rochas gnáissico-migmatíticas, com intercalações variadas de metassedimentos, e núcleos 

charnockíticos maiores mais a sul (Campanha, 2002).  

 Posteriormente aos eventos deformacionais e metamórficos principais, no final do 

Neoproterozóico e início do Paleozóico (Campanha e Sadowski, 1998), diversas falhas e zonas 

de cisalhamento de direção geral NE-SW e de caráter essencialmente transcorrente afetaram 

toda a área do Pré-Cambriano dos estados de São Paulo e Paraná.  

 Estas falhas que podem apresentar rejeitos quilométricos, tornaram muitos dos contatos 

originais, tectônicos, dificultando ainda mais as reconstituições paleogeográficas (Campanha et 

al., 1987), e possivelmente geraram uma série de terrenos distintos (Campanha e Sadowski, 

1998). 
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5.2 Geologia Local 

 

 Estudos e interpretações geológicas na área de estudo e seu entorno imediato, 

possibilitam afirmar que litologicamente predominam cálcio xistos (clorita, biotita, flogopita, 

muscovita, tremolita, actinolita), mármores puros e impuros, micaxistos, filitos e granitóides, 

baseado em MINEROPAR (2006). Estas rochas identificadas na área de estudo correspondem 

aos metassedimentos do Supergrupo Açungui, Grupo Setuva, Formação Água Clara (Figura 5). 

 

Supergrupo Açungui 

 

 O Supergrupo Açungui é composto por unidades litoestratigráficas dispostas 

lateralmente em faixas longilíneas de orientação NE-SW, que são definidas por sua 

continuidade física e associações. Este supergrupo subdivide-se em Formação Água Clara, 

Grupo Setuva ou Complexo Turvo-Cajati e Grupo Votuverava (Campanha e Sadowski, 1999). 

Estas unidades litoestratigráficas refletem ambientes sedimentares, vulcânicos e tectônicos 

distintos, com contatos normalmente tectônicos, configurando um zoneamento de faixas 

paralelas com direção aproximada NE (Campanha et al. 1987), intrudidas por diversos corpos 

granitóides. 

 Localmente, a área de estudo, compreende as rochas Formação Água Clara. Segundo 

MINEROPAR (2006), esta formação é uma sequência vulcano-sedimentar, metamorfisada no 

grau fraco e retrometamorfisada. Depositada em ambiente marinho de água rasa até profunda, 

preserva estruturas estromatolíticas de algas fossilizadas. Ainda segundo o mesmo autor, 

encontra-se na área outra suíte, de composição monsogranítica e subalcalina, denominada de 

batólito Três Córregos, com intrusões associadas, encaixadas nos metassedimentos do 

Supergrupo Açungui 

 

Sedimentos Aluvionares 

 Em geral, os depósitos aluvionares recentes da área de estudo são de superfície muito 

reduzida e pouco frequentes. Os depósitos aluvionares, em geral, apresentam composição 

variando entre conglomerática e argilo-arenosa. 
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Figura 05 – Mapa geológico regional com destaque para a área de estudo. 
Fonte: MINEROPAR, 2006. Mapeamento Geológico do Estado do Paraná. Escala 1:250.000 (adaptado). 
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6. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO  

 

 A bacia do Alto Ribeira encontra-se sobre a morfoestrutura da Faixa de Dobramentos do 

Atlântico. Está inserida na faixa do denominado Cinturão Orogênico do Atlântico. É uma região 

que apresenta complexa estrutura litológica, produto de várias atividades tectônicas, ocorridas 

no Pré-Cambriano Médio e Superior, com reativações tectogênicas de caráter epirogenético no 

Jura-Cretáceo e Cenozóico, associados ao que Almeida (1967) denominou de reativação 

Wealdeniana. 

 A faixa do Cinturão Orogênico do Atlântico é caracterizada por um sistema de 

falhamentos transcorrentes, normais e inversos, dispostos preferencialmente na direção ENE, 

os quais definem um sistema de riftes continentais da faixa do sudeste brasileiro (Hasui et al., 

1978; IPT, 1981; Almeida, 1976; Riccomini, 1991). Nas áreas tectonicamente deprimidas 

frequentemente são encontradas bacias de sedimentação cenozóica continentais, onde sobre 

os sedimentos lacustres ocorrem depósitos detríticos em forma de leques aluviais. 

 De acordo com Vitte (1998), a bacia do Ribeira do Iguape é composta de rochas pré-

Cambrianas pertencentes à faixa de Dobramentos Ribeira, definida por Almeida de Região de 

Dobramentos do Sudeste (Almeida, 1976), com direção ENE-WSW, paralela à linha costeira. 

 

6.1.  A Morfogênese Regional e o Relevo  

 

 A configuração da bacia do Ribeira de Iguape, bem como o arranjo da macromorfologia, 

resulta de uma elevada subordinação geológico-estrutural regional, qual seja a ENE-SSW, que 

é concordante com a direção brasileira do Cinturão Orogênico do Atlântico, no trecho sul-

sudeste do Brasil (Ross, 2002). Também é interessante notar que esse arranjo é concordante 

com o recorte da faixa litorânea desta região do Brasil, o que se pode admitir que há a 

influência das características geotectônicas no processo de conformação do relevo da área de 

estudo. O arranjo litológico estrutural e a geotectônica interferiram e ainda interferem na 

organização espacial e gênese tanto das macroformas do relevo regional como nas formas 

menores que caracterizam o modelado dominante dos chamados mares de morros, conforme 

Aziz Nacib Ab’Saber. 

 As massas rochosas estão estruturalmente dispostas na direção preferencial ENE-

SSW, concordantes com os lineamentos regionais, o que impõe interferências nos processos 

esculturais do relevo. A forte dissecação que o modelado dos morros apresenta deve-se a um 

conjunto de fatores dentre eles a densa rede de falhas e fraturas existentes herdadas das fases 

antigas de orogenia, posteriormente reativadas pela tectogênese cenozóica. 
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6.2. Compartimentação Geomorfológica  

 

 A Bacia do Ribeira de Iguape encontra-se sobre o flanco Sudeste da Serra de 

Paranapiacaba. Está inserida no domínio morfoclimático dos mares de morros, onde, segundo 

Ab’Saber (1966), a mesma foi palco de um complexo mosaico envolvendo fenômenos de 

pediplanação com setores de refúgio biogeográfico. 
 

 Segundo Ross (2002), os Planaltos do Alto Ribeira constituem um ambiente 

montanhoso com topos nivelados nos divisores principais, geralmente mantidos por rochas 

metamórficas mais resistentes como o quartzito, apresentando morfologia de cristas alongadas 

e contínuas ou massas intrusivas graníticas, que se estendem por grandes áreas.  

 Alternando a esses relevos alongados e mais altos, prevalecem formas em morros de 

topos convexos com vales relativamente estreitos e profundos com vertentes muito inclinadas, 

geralmente variando entre 30 a 60%. Essa morfologia, com relevos extremamente dissecados, 

é esculpida em uma grande diversidade de formações rochosas com destaque para os filitos, 

quartzo-filitos, ortognaisses, paragnaisses, quartzitos, calcáreos e mármores dolomíticos, 

granitos porfirídicos e granitos sintectônicos, alinhados estruturalmente na direção regional NE-

SW. Os setores de relevos mais rebaixados são mantidos predominantemente pelos filitos e 

calcários.  

 A área de estudo situa-se na sub-unidade morfoescultural denominada Primeiro 

Planalto (MINEROPAR/UFPR, 2006). A região apresenta uma dissecação alta, com as 

declividades via de regra entre 12-30%, com um gradiente total de cerca de 300 m e altimetrias 

variando entre 580 a 880 m (Figura 6). Na área observa-se uma região com morros de topos 

alongados e cristas arredondadas, orientadas pela estrutura geológica, com vertentes de 

comprimento médio de forma retilínea e concava. A densidade de drenagem é baixa e o 

padrão que ocorre com maior freqüência é do tipo treliça com os vales em “V”. A direção geral 

da morfologia é NW-SE, modelada em rochas das Formações Suíte Monzogranito e Setuva.  

 Em síntese, pode-se afirmar que as formas de relevo do Alto Ribeira constituem-se, 

predominantemente, por morros, devido ao intenso processo de dissecação desenvolvido pela 

drenagem do rio Ribeira e de seus afluentes. As áreas topograficamente mais rebaixadas, por 

onde se encaixa o rio Ribeira, são sustentadas geralmente por rochas de menor grau de 

resistência ao desgaste e pela erosão química e mecânica da água que atua com intensidade 

nos filitos, micaxistos, calcários, migmatitos, fortemente bandeados ou cisalhados. As áreas 

com relevo mais alto, geralmente são mantidas por estruturas rochosas mais resistentes ao 

desgaste, como são os casos das massas graníticas e dos quartzitos que, juntamente com os 

efeitos da tectônica cenozóica, sustentam áreas serranas. 
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Figura 06 – Hipsometria e aspectos do relevo da área de estudo 
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7. CONTEXTO ESPELEOLÓGICO 

 

 Baseado nas interpretações geológicas, a área em estudo compreende as fácies 

carbonáticas da Formação Água Clara do Grupo Setuva. Esta faixa carbonática, por sua vez, 

insere-se na “Província Espeleológica do Vale do Ribeira” (Karmann e Sanchez, 1979), 

caracterizada por abranger a região do rio Ribeira e seus tributários.  

 Ainda segundo Karmann e Sanchez (1986), esta província espeleológica foi 

caracterizada por apresentar feições cársticas do tipo escarpas rochosas, torres isoladas, 

dolinas, sumidouros e ressurgências, cavernas com rios subterrâneos e abismos (cavernas 

verticais).  

 Segundo GEEP-Açungui (2006), em geral, os calcários desta faixa carbonática (Grupo 

Setuva) não são muito propícios à formação de cavernas, exceto quando muito condicionada 

pela estruturação da rocha, como é o caso da Gruta de Pinheirinho e Gruta de Contemplação. 

 De acordo com o Cadastro de Cavidades Naturais Subterrâneas do GEEP-Açungui 

(2007), as cavidades cadastradas mais próxima da área de estudo são a Gruta Olhos D’água, 

situada no município de Castro a cerca de 9 km da área de estudo e a Gruta de Pinheirinho, 

situada no município do Campo Largo a cerca de 12 km da área de estudo (Figura 07).  

 
7.1 Descrição e Caracterização Local dos principais  Elementos Cársticos 

 

 A área de estudo caracteriza-se por uma paisagem típica do carste regional, conhecido 

como carste encoberto. Neste contexto poucos são os elementos que evidenciam a presença 

deste relevo, no local visualizaram-se apenas pequenos afloramentos de rochas carbonáticas e 

via de regra, estes encontram-se associadas aos fundos de vale de drenagens existentes nas 

porções mais rebaixados do terreno, em seu extremo norte. Não foram identificadas dolinas na 

área de estudo nem tão pouco sumidouros, ressurgências e cavidades naturais subterrâneas.  

 Observam-se ainda na área afloramentos de blocos de diabásio nas encostas e veios 

de quartzo, além de solos decorrentes de intemperismo de rochas filitosas. Estas observações 

só confirmam a ausência de encavernamentos na área e explicam em parte a inexistência 

destes processos localmente. Além da litologia, a própria morfologia do relevo local, sem a 

presença de quebras significativas, pequeno gradiente das drenagens e baixa amplitude 

altimétrica reforçam a constatação da ausência de elementos cársticos em superfície. O único 

patrimônio espeleológico reconhecido e identificado na região (inclusive citado por moradores 

locais) é a Gruta Olhos D’água e a região da Guta de Pinheirinho. 
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Figura 07 – Cavidades conhecidas mais próximas da área de estudo 
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8. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 Ambientalmente a região estudada apresenta considerável grau de degradação das 

características dos ambientes originais, devido ao intenso uso e ocupação do solo. A cobertura 

vegetal original foi, totalmente ou parcialmente, explorada e atualmente apresenta, além de 

áreas de sucessão natural que chegam ao estágio médio, o predomínio de reflorestamento de 

Pinus.  

 Com relação ao patrimônio espeleológico existente na área de estudo, pode-se assumir 

que as áreas referentes aos Processos DNPM, localizados nos municípios de Campo Largo e 

Ponta Grossa – PR, não apresentam evidências de carstificação. 

Em relação a potencial implantação do empreendimento pretendido na área estudada, 

não existe patrimônio espeleológico que possa ser afetado pelo mesmo. 

O patrimônio espeleógico existente mais próximo a área do empreendimento, encontra-

se a cerca de 9 km a noroeste do empreendimento. Trata-se da Gruta Olhos D’água (PR-

0050), estimada em 1.000 m de desenvolvimento e de máxima relevância local e regional, mas 

que não se encontra, de nenhuma forma, relacionada a área do empreendimento. 

 Em vista da prospecção e da caracterização espeleológica realizada, conclui-se que 

pela ausência de patrimônio espeleológico específico na área, que o empreendimento em 

questão, não causará nenhum impacto a patrimônio espeleológico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta etapa do EIA/RIMA do Complexo Mínero-Industrial Mineração Delta do 

Paraná, pretende-se avaliar a situação atual quanto aos níveis sonoros na área onde 

será instalado o empreendimento. Ao final, com base em estudo de modelagem de 

ruídos, que é um anexo a este estudo, são apontados os impactos e também 

programas e medidas mitigatórias. 

Durante a implantação a operação de uma lavra de calcário e indústria 

cimenteira, há diversas atividades causadoras de poluição sonora. O principal objetivo 

deste estudo é identificar as fontes de ruído presentes atualmente na área de influência 

do empreendimento, para futuras comparações com os níveis de ruído da construção e 

operação do empreendimento. 

Para este diagnóstico, foi realizada uma campanha de monitoramento de ruído 

na área de interesse, contemplando 13 pontos de monitoramento sonoro. Destes, oito 

se localizam na Área de Influência Direta (AID) e cinco na Área de Influência Indireta 

(AII), fora da AID. São apresentados os detalhes de cada monitoramento e seus 

resultados podem ser visualizados nas tabelas dos diagnósticos sonoros. 

Neste estudo, a legislação nacional e municipal relevante referente ao ruído 

também é abordada, e os resultados do monitoramento são comparados com os níveis 

de pressão sonora recomendados pelas normas vigentes, notadamente a NBR 

10.151:2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

1.1. Caracterização do Empreendimento 

O empreendimento Mineração Delta do Paraná Ltda é um complexo mínero-

industrial que abrange a atividade de extração de calcário além de uma unidade 

industrial de produção de cimento. A área de instalação do empreendimento objeto do 

licenciamento ambiental abrange os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no 
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Paraná. Estão previstas duas cavas na área de mineração: a Cava Sul, localizada em 

Ponta Grossa, próxima da unidade de produção de cimento, e a Cava Norte, em 

Campo Largo. 

O acesso à futura área industrial é feito pela rodovia estadual PR-513. A rodovia 

PR-090 (Estrada do Cerne) é usada para acessar a Cava Norte, por Campo Largo. 

Ambas as rodovias não são pavimentadas.  

Atualmente, a área onde será instalado o empreendimento Mineração Delta do 

Paraná Ltda é usada predominantemente para silvicultura. Não há núcleos 

populacionais significativos na área de influência do empreendimento, apenas ao longo 

da PR-513, já fora da área de influência direta, onde há alguns moradores. O 

diagnóstico de ruído incluiu monitoramentos nestes pontos. 
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2. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS  

Para realizar a avaliação das características sonoras da área do futuro 

empreendimento, este estudo se baseia em uma série de leis e normas que embasam 

a acústica ambiental mundial e regional. 

A legislação sobre a acústica ambiental no Brasil está regulada nas seguintes 

resoluções e normas: 

• Resolução CONAMA 01/1990 que indica quais normas devem ser 
seguidas para a avaliação da acústica ambiental, arquitetônica e de 
veículos automotores; 

• NBR 10.151/2000 que estabelece diretrizes para a avaliação do ruído em 
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. 

Na esfera municipal, a regulação sobre ruídos sonoros apoia-se no zoneamento 

urbano e rural e em leis de uso e ocupação do solo, além da legislação específica 

sobre o sossego público. 

No município de Ponta Grossa, a legislação aplicável é a que segue: 

• Lei Municipal nº 8663, de 09/10/2006, que atualiza a Lei do Plano Diretor 
do município de Ponta Grossa. Esta Lei aprovou o Plano Diretor 
participativo, que contempla o mapa do zoneamento rural do município. 
Segundo este mapa, o empreendimento se encontra na ZUA1 – Zona de 
Uso Agrossilvipastoril, configurando-se portanto, zona rural; 

• Lei Municipal Ordinária nº 4.712/1992, que institui o Código de Posturas 
do município de Ponta Grossa. O parágrafo 2º do artigo 34 desta lei, cuja 
redação foi alterada pela Lei nº 10481/201,1 estabelece que os níveis 
sonoros permitidos são os estabelecidos pelas NBRs 10.151 e 10.152 da 
ABNT. 

No município de Campo Largo, a legislação aplicável é a listada abaixo: 

• Lei Municipal 1.963/2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso e 
ocupação do solo no município de Campo Largo. O parágrafo 2º do Artigo 
5º define a Zona Rural como as áreas não inseridas nos perímetros 
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urbanos. Segundo esta definição, portanto, o empreendimento encontra-
se na Zona Rural do município. 

• Lei Municipal 2.406/2012, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do 
bem estar e do sossego público. Esta lei estabelece níveis máximos de 
pressão sonora para cada zona de uso da área urbana. O limite para 
Zona Rural é de 55 dB(A) no período diurno, 50 dB(A) vespertino e 45 
dB(A) no período noturno. 

O nível de critério de avaliação (NCA) da NBR10.151/2000 para áreas de sítios e 

fazendas, mostrado na Tabela 1, é mais restritivo do que o limite estabelecido na Lei 

Municipal de Campo Largo 2.406/2012 para zonal rural. Portanto, neste estudo o 

resultado dos diagnósticos será comparado com o NCA da NBR 10.151/2000, norma 

que será detalhada no tópico a seguir. 

2.1. NBR 10.151/2000 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou a Norma Brasileira – 

NBR 10.151/00 “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade” (ABNT, 2000) que procura atingir os seguintes objetivos: 

• Fixar as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 
comunidades, independentemente da existência de reclamações; 

• Especificar um método para a medição de ruído, a aplicação de correções 
nos níveis medidos se o ruído apresentar características especiais e uma 
comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta 
vários fatores. 

A norma aborda algumas definições (nível de pressão sonora equivalente, ruído 

com caráter impulsivo, ruído com componentes tonais, nível de ruído ambiental), 

equipamentos de medição (classificação do equipamento e calibração) e os 

procedimentos de medição. 

O método de avaliação do ruído é baseado em uma comparação entre o nível de 

pressão sonora corrigida (Lc) e o Nível de Critério de Avaliação (NCA). O nível corrigido 

Lc é determinado pelo nível de pressão sonora equivalente (LAeq) para ruídos sem 

caráter impulsivo ou tonal. Para casos em que o ruído possua outras características, a 

norma indica alguns procedimentos específicos. O Leq expresso na banda A (LAeq) é 

calculado através da seguinte equação: 
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onde, 

 : nível de pressão sonora equivalente [dB] 

  : tempo total de duração [s] 

 : pressão sonora instantânea [N/m2] 

 : pressão sonora de referência, igual a 2 x 10-5 N/m2 

Os valores adotados pela NBR 10.151 para o nível de critério de avaliação 

(NCA) são indicados na Tabela 1. Devido à sua localização na zona rural dos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, verifica-se que o NCA para a Mineração 

Delta do Paraná é de 40 dB(A) no período diurno, e de 35 dB(A) no noturno. 

Tabela 1: Nível de Critério de Avaliação (NCA) para Ambientes Externos, em dB(A), conforme a 
NBR 10.151/2000 

Período 
Tipos de áreas 

Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais / escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 
Fonte: ABNT – NBR 10.151 (2000). 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA– 
MONITORAMENTO DE NÍVEIS SONOROS 

Este diagnóstico contempla uma avaliação do estado atual dos níveis de ruído 

da região do entorno do empreendimento com potencial de sofrer impactos devidos à 

implantação e à operação de lavra de calcário e de uma unidade industrial de produção 

de cimento. As medições sonoras aconteceram no dia 01 de setembro de 2014. Para 

essa caracterização ambiental foi efetuada uma campanha de medição dos níveis de 

ruído no período diurno, contanto com 13 pontos de monitoramento no total.  

3.1. Monitoramento Sonoro na AID 

O monitoramento sonoro contemplou sete pontos localizados no interior da Área 

de Influência Direta (AID). A localização destes pontos foi escolhida de forma que três 

pontos ficam próximos às opções de futuro acesso à fábrica (P02-Ruído, P03-Ruído e 

P04-Ruído), dois pontos ficam próximos das futuras instalações da Unidade Industrial 

de Produção de Cimento (P05-Ruído e P06-Ruído), um ponto fica próximo ao futuro 

britador e correias transportadoras (P07-Ruído), dois pontos ficam a oeste da futura 

cava sul (P04-Ruído e P08-Ruído) e um ponto se localiza próximo ao limite entre a 

cava sul e a cava norte (P09-Ruído). Todos estes pontos estão localizados no 

município de Ponta Grossa. 

Ressalta-se que no interior da AID do empreendimento não há moradores. A AID 

é composta de extensas áreas de reflorestamento e algumas porções de vegetação 

nativa ou secundária. O P03-Ruído fica no acampamento da empresa Águia Florestal, 

em Ponta Grossa. 

3.2. Monitoramento Sonoro na AII 
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Foram monitorados os níveis sonoros em cinco pontos fora da AID, ou seja, na 

Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Estes pontos foram escolhidos 

para representar locais onde há moradores ou onde há permanência de pessoas, por 

exemplo, locais de trabalho. Três destes pontos situam-se ao longo da rodovia PR-513; 

o P0-Ruído fica em Campo Largo, o P11-Ruído fica em Ponta Grossa e o P01-Ruído 

fica na divisa entre os municípios. Os outros dois pontos (P10-Ruído e P12-Ruído) 

foram monitorados em Campo Largo, na porção norte da área de estudo, e só podem 

ser acessados por estradas locais a partir da Estrada do Cerne (PR-090). 

A seguir, a área de estudo, que inclui a AID e a AII, é apresentada em detalhe, 

bem como a localização dos pontos onde foi realizado o monitoramento sonoro. 

3.3. Área de Estudo e Pontos de Monitoramento 

Conforme mencionado anteriormente no capítulo Legislação e Normas 

Aplicáveis, o local onde o empreendimento será instalado encontra-se nas zonas rurais 

de Ponta Grossa e Campo Largo/PR.  

Foram analisados alguns parâmetros visando à escolha dos locais de 

monitoramento dos níveis atuais de ruído na área ao redor do empreendimento. Os 

pontos foram previamente escolhidos através de levantamento de dados secundários, 

como imagens de satélite e mapas das áreas de influência do empreendimento. 

Neste diagnóstico ambiental realizou-se um levantamento de informações sobre 

os níveis de ruído atuais, através de medições em um total de 13 pontos. Destes, 8 

pontos estão localizados na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, e 5 

situam-se fora da AID, portanto na Área de Influência Indireta (AII). 

As coordenadas dos pontos onde foi realizado o monitoramento de níveis 

sonoros encontram-se na Tabela 2. As coordenadas estão na projeção UTM, em 

Datum SIRGAS 2000, na zona 22 Sul.  
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Tabela 2: Coordenadas dos pontos de monitoramento sonoro da Mineração Delta do Paraná 
Ltda (UTM Zona 22 Sul, Datum SIRGAS 2000). 

Ponto UTM E (m) UTM N (m) Elevação (m)  Área de 
Influência Município 

P0-Ruído 628.058 7.220.901 701 AII Campo Largo 

P01-Ruído 627.756 7.220.243 716 AII Campo Largo/ 
Ponta Grossa 

P02-Ruído 626.093 7.220.440 725 AID Ponta Grossa 

P03-Ruído 624.259 7.220.529 750 AID Ponta Grossa 

P04-Ruído 624.565 7.221.819 851 AID Ponta Grossa 

P05-Ruído 626.747 7.222.047 825 AID Ponta Grossa 

P06-Ruído 626.921 7.222.423 800 AID Ponta Grossa 

P07-Ruído 626.979 7.222.936 718 AID Ponta Grossa 

P08-Ruído 625.210 7.223.150 835 AID Ponta Grossa 

P09-Ruído 626.543 7.224.552 772 AID Ponta Grossa 

P10-Ruído 628.642 7.225.679 672 AII Campo Largo 

P11-Ruído 623.468 7.219.584 830 AII Ponta Grossa 

P12-Ruído 630.546 7.226.319 731 AII Campo Largo 

A localização dos pontos de monitoramento de ruído nas áreas de influência do 

empreendimento pode ser visualizada na Figura 1. Nesta figura são mostradas a área 

diretamente afetada (ADA) da mineração e da fábrica de cimento e a Área de Influência 

Direta (AID). Pontos localizados fora da AID encontram-se na Área de Influência 

Indireta (AII). 

Os pontos P0-Ruído, P01-Ruído, P02-Ruído e P11-Ruído se localizam na 

rodovia PR-513. Os pontos P04-Ruído a P09-Ruído situam-se no interior da Fazenda 

Águia Florestal, e foram acessados por vias rurais internas a partir da PR-513. Já os 

pontos P10-Ruído e P12-Ruído, localizados mais próximos à lavra norte, em Campo 

Largo, foram acessados por estradas rurais a partir da PR-090 (Estrada do Cerne). 
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Figura 1: Localização dos Pontos de Monitoramento S onoro nas área de influência do 

empreendimento Mineração Delta do Paraná Ltda. 
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Conforme pode ser visto na Figura 1, os pontos localizados no interior da AID do 

empreendimento são os pontos P02-Ruído a P09-Ruído. O P02-Ruído fica próximo na 

PR-513, junto à uma das opções de estrada de acesso à futura fábrica de cimento. O 

ponto P03-Ruído fica na estrada da Águia Florestal, que também é uma opção de 

acesso. Os pontos P04-Ruído e P08-Ruído ficam a oeste da cava sul. 

Os pontos P05-Ruído e P06-Ruído situam-se nas proximidades das futuras 

instalações industriais. O ponto P07-Ruído se localiza próximo ao local onde será 

instalado o britador. O ponto P09-Ruído fica próximo ao Rio Conceição, que divide as 

lavras sul e norte e os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. O ponto P10-

Ruído, apesar de estar fora da AID, também fica mais próximo da lavra norte. 

Conforme se observa na Figura 1, a área de estudo é predominantemente rural. 

Não há fontes sonoras industriais na região. Apenas nas proximidades do ponto P12-

Ruído há uma pequena lavra de extração de calcário, cujas atividades são fonte de 

ruído; porém este local está fora da AID, e o ruído gerado em suas atividades não tem 

um alcance significativo. Apesar de não terem um fluxo veicular muito expressivo, as 

rodovias PR-513 e PR-090 podem ser consideradas as principais fontes sonoras na 

área de estudo. 

A seguir, são descritos os instrumentos empregados na campanha de 

monitoramento de níveis sonoros. 

3.4. Equipamentos Utilizados 

Para serem realizadas medições de qualidade são necessários instrumentos de 

medição confiáveis e calibrados. Dessa forma, para a atual campanha de 

monitoramento dos níveis de ruído, foi preparado o seguinte conjunto de 

equipamentos:  

• Medidor de Nível de Pressão Sonora (decibelímetro) com Filtro de Banda 

de Oitava e Terça de Oitava Solo Black Edition, da marca 01dB - Acoem 

(Figura 2-a); 
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• Calibrador CAL21 classe 1, da marca 01dB - Acoem, com dois níveis de 

calibração e precisão de +-0,1 dB para calibrar o decibelímetro antes e 

depois das medições (Figura 2-b); 

• GPS de navegação GPSMap 62 S, marca GARMIN, para registro dos 

pontos de amostragem (Figura 2-c). 

 
Figura 2: Decibelímetro (a), Calibrador (b) e GPS d e navegação (c) 

Antes do início da campanha de medições, o decibelímetro foi então calibrado, 

conforme mostrado na Figura 3. Para a calibração, foi usado o calibrador CAL21 

(Número de Série 35293397), que opera na faixa de 94 dB 1000 Hz, e atende às 

especificações da IEC 60942:1997. O procedimento de calibração do decibelímetro é 

feito através do acoplamento do calibrador num nível de ruído definido (94 dB) e 

posterior regulagem do decibelímetro para coincidência com o valor padronizado. 
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Figura 3: Calibração do medidor de nível de pressão  sonora. 

Também foi realizada uma calibração do medidor de nível de pressão sonora 

(decibelímetro) na empresa Calilab – Laboratórios de Calibração e Ensaios da Total 

Safety, conforme a exigência da norma NBR 10.151/2000. O Certificado de Calibração 

do Medidor de Nível de Pressão Sonora (Número de Série RBC2-8681-666), 

apresentado no Anexo deste relatório, foi emitido em 08/10/2013 e está de acordo com 

a exigência de renovação a cada dois anos. 

O equipamento foi ajustado para calcular o LAeq em cada ponto de medição, a 

partir de dados contínuos ao longo de cinco minutos, no método de resposta rápido 

(Fast – 8 hertz). Os registros a cada 1s (ao longo dos cinco minutos) foram 

simultaneamente armazenados na memória portátil em todas as medições. 
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3.5. Procedimentos Adotados 

Os monitoramentos sonoros ocorreram no dia 01 de setembro de 2014, no 

período diurno. Não foram realizadas medições no período noturno, pois conforme 

abordado anteriormente, a área de estudo é predominantemente rural e as rodovias 

PR-513 e PR-090 são as principais fontes de ruído. Apesar de serem rodovias 

estaduais, estas vias são não-pavimentadas e não tem um volume de tráfego 

expressivo. Pode-se afirmar que o tráfego no período noturno é ainda menor que no 

período diurno. Portanto, os monitoramentos foram realizados no período diurno a fim 

de captar os maiores níveis de ruído. 

O tempo de monitoramento sonoro escolhido para este estudo foi de cinco 

minutos. A adoção deste tempo de medição possibilitou a caracterização das principais 

fontes sonoras de cada ponto de monitoramento. O equipamento foi ajustado para 

calcular o LAeq em cada ponto de medição, a partir de dados contínuos ao longo de 

cinco minutos, no método de resposta rápido (Fast – 8 hertz). Os registros a cada 1s 

(ao longo dos cinco minutos) foram então simultaneamente armazenados na memória 

portátil em todas as medições.  

Durante o monitoramento o decibelímetro estava a 1,5 metros de altura do solo 

(ISO 1996-2) e pelo menos 2 metros de superfícies refletoras (conforme a NBR 

10.151/2000). O microfone do decibelímetro estava protegido com um protetor de 

vento, já que se verificaram em vários pontos as influências de brisas leves a 

moderadas. 

As condições meteorológicas nos dias dos monitoramentos foram boas e não 

ocorreram eventos com variações bruscas. As pequenas variações meteorológicas 

foram anotadas durante o monitoramento.  

Foram anotadas também as coordenadas geográficas obtidas com GPS. As 

coordenadas obtidas estavam no sistema de projeção UTM no datum SAD69, e foram 

transformadas posteriormente para o datum SIRGAS 2000.  
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Todas as fontes sonoras percebidas durante os monitoramentos sonoros foram 

anotadas, e quando possível, o instante em que tais fontes foram percebidas, bem 

como a sua duração, quando as mesmas se estendiam durante o monitoramento. 

Estas informações foram verificadas posteriormente e ajudaram a interpretar os 

gráficos que demonstram a evolução do monitoramento sonoro durante o período de 

cinco minutos em cada ponto. 

Os limites dos níveis sonoros ficaram estabelecidos da seguinte maneira: como 

os limites estipulados pela NBR 10.151/2000 são mais restritivos que os da Lei 

Municipal 2.406/2012, deve-se seguir aquela norma para atender as exigências. Os 

resultados das medições nos pontos externos foram processados e então comparados 

com o nível de critério de avaliação da NBR 10.151. 

3.6. Resultados do Diagnóstico Sonoro 

Os resultados para cada ponto de monitoramento são apresentados na forma de 

quadros: Quadro 01 a Quadro 13. Estes contêm as principais informações sobre o 

monitoramento: nome do ponto; descrição do local; condições meteorológicas durante 

o monitoramento; horário e dia da medição; níveis sonoros equivalente (LAeq), máximo 

(LAmax) e mínimo (LAmin); gráfico da evolução do nível sonoro ao longo dos cinco 

minutos de monitoramento; principais fontes sonoras identificadas; contagem de 

veículos e fotos dos monitoramentos. 

O gráfico do nível sonoro ao longo do monitoramento também mostra o NCA 

(nível de critério de avaliação) da NBR 10.151/2000, igual a 40 dB(A). Neste gráfico, é 

possível avaliar se o LAeq resultante do monitoramento se encontra de acordo ou em 

desacordo com o NCA. 

No interior da AID do empreendimento, não há moradores, por se tratar de uma 

fazenda de reflorestamento de pinus. Ainda assim, foram realizados monitoramentos 

em quatro pontos onde há permanência de pessoas, nas proximidades da AID: no 

acampamento da Paraná Florestas (P0-Ruído), em um conjunto de casas situado no 

cruzamento da PR-513 com uma via rural local (P01-Ruído), no acampamento da 
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Águia Florestal (P03-Ruído) e na sede da Fazenda São Silvestre, de propriedade do 

Sr. Claudiney de Oliveira (P10-Ruído). 

Com exceção do P12-Ruído, localizado junto a uma pequena área de 

mineração, notou-se a predominância de fontes de ruído naturais: canto de pássaros, 

insetos, cigarras, farfalhar de folhas das árvores devido à ação da brisa, ruído de 

animais domésticos (galos, vacas, cães). 
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Quadro 1: Dados do monitoramento sonoro no ponto P0-Ruído 

Ponto: P0-Ruído 
Descrição do ponto: Sede da Paraná Ambiental Florestas, propriedade na PR-
513, em Campo Largo. Próximo ao Rio Conceição, divisa com Ponta Grossa 
(fora da AID).  

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  11:50 Fim:  11:55 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

38,9 dB 

LAMax: 

33,3 dB 

LAMin : 

  

49,8 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, insetos, vacas pastando. Ruído de carro passando na 
estrada ao longe (43-55 s), buzinada (60 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 2: Dados do monitoramento sonoro no ponto P01-Ruído 

Ponto: P01-Ruído 
Descrição do ponto: Pequeno conjunto de casas na PR-513, próximo ao ponto 
de ônibus e ao cruzamento com via local, na divisa de Campo Largo e Ponta 
Grossa (fora da AID). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  15:38 Fim:  15:43 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

41,3 dB 

LAMax: 

28,9 dB 

LAMin : 

  

57,4 dB 

Principais fontes sonoras: Galo cantando (05 s, 35 s, 42 s, 48 s, 60 s, 74 s, 101 s, 109 s, 118 s, 140 s, 
277 s). Ruído de veículo trafegando ao longe. Canto de pássaros, latidos (95 s), mugido de vaca (150 s), 
insetos. Pessoas conversando ao fundo. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 3: Dados do monitoramento sonoro no ponto P02-Ruído 

Ponto: P02-Ruído Descrição do ponto: Ponto na rodovia PR-513. Próximo à entrada de uma das 
opções de acesso da futura fábrica de cimento (dentro da ADA). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  15:25 Fim:  15:30 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

56,9 dB 

LAMax: 

35,4 dB 

LAMin : 

  

78,5 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, vento, farfalhar de folhas. Ao fundo, ruído de riacho. 
Automóveis trafegando na estrada (55-68 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (2), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 4: Dados do monitoramento sonoro no ponto P03-Ruído 

Ponto: P03-Ruído 
Descrição do ponto: Acampamento Águia Florestal. Instalações incluem 
refeitório. É uma das opções de acesso da futura fábrica de cimento (dentro da 
ADA). 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  12:35 Fim:  12:40 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

47,1 dB 

LAMax: 

32,4 dB 

LAMin : 

  

61,1 dB 

Principais fontes sonoras:  Equipe executando o corte de taquaras. Pessoas conversando (80 - 180 s), 
música baixa ao fundo. Pessoa manipulando uma moto. Carro saindo da sede da empresa. Ônibus (200-
220 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões e ônibus (1) e motos (0). 
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Quadro 5: Dados do monitoramento sonoro no ponto P04-Ruído 

Ponto: P04-Ruído Descrição do ponto:  Interior da fazenda Águia Florestal. Localizado dentro da 
AID, a cerca de 300 m da futura cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  12:56 Fim:  13:01 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

27,2 dB 

LAMax: 

24,0 dB 

LAMin : 

  

35,9 dB 

Principais fontes sonoras: Canto de pássaros todo o tempo; insetos (110 s), farfalhar de folhas e galhos. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 6: Dados do monitoramento sonoro no ponto P05-Ruído 

Ponto: P05-Ruído 
Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, próximo ao declive de 
um vale. Localizado dentro da AID, próximo ao local onde será instalada a 
fábrica de cimento. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  13:20 Fim:  13:25 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

30,4 dB 

LAMax: 

25,1 dB 

LAMin : 

  

44,6 dB 

Principais fontes sonoras:  Canto de pássaros (10 s, 168 s). Brisa leve, farfalhar de folhas (192 s), 
insetos e cigarras todo o tempo. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 
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Quadro 7: Dados do monitoramento sonoro no ponto P06-Ruído 

Ponto: P06-Ruído Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal. Localizado dentro da 
AID, entre a futura fábrica de cimento e o britador. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  13:39 Fim:  13:44 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

35,6 dB 

LAMax: 

28,4 dB 

LAMin : 

  

39,7 dB 

Principais fontes sonoras: Cigarra produzindo ruído intermitente, insetos (96 s). Canto de pássaros ao 
longe, farfalhar de folhas. Leve ruído de água corrente, ao fundo, indicando a presença de um riacho no 
fundo de um vale próximo (Rio Conceição).  
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Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 8: Dados do monitoramento sonoro no ponto P07-Ruído 

Ponto: P07-Ruído Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, em um aclive. 
Localizado no interior da AID, próximo ao local onde será instalado o britador. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  13:52 Fim:  13:57 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

36,2 dB 

LAMax: 

33,4 dB 

LAMin : 

  

51,7 dB 

Principais fontes sonoras: Farfalhar de folhas. Brisa balançou as planilhas de campo (60 s). Pouco ruído 
de insetos, canto de pássaros ao fundo. 
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Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 9: Dados do monitoramento sonoro no ponto P08-Ruído 

Ponto: P08-Ruído Descrição do ponto: Interior da Fazenda Águia Florestal, área plana. Localizado 
no interior da AID, a cerca de 400 m da cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  14:23 Fim:  14:28 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

29,3 dB 

LAMax: 

24,6 dB 

LAMin : 

  

42,5 dB 

Principais fontes sonoras: Durante todo o monitoramento, percebeu-se o ruído de uma serra elétrica ao 
longe. Derrubada de árvores (25 s em diante). Ao longe, som de caminhão ou carro. Canto de pássaros, 
cigarras, insetos, farfalhar de folhas. 



 Diagnóstico e Prognóstico de Ruído para  
EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná  

- Ponta Grossa e Campo Largo /PR -   

 
 

 
EnvEx Engenhar ia  e  Consul to r ia  S/S Ltda EPP  |  CNPJ 08 .418.789/0001-07 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 – Jard im Botânico |  CEP 80.210-190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053-3487|  envex@envexengenhar ia .com.br |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 10: Dados do monitoramento sonoro no ponto P09-Ruído 

Ponto: P09-Ruído 
Descrição do ponto:  Interior da Fazenda Águia Florestal, topo de morro perto 
de uma área onde o reflorestamento foi cortado recentemente. Localizado dentro 
da AID, a cera de 500 m da divisa entre a cava norte e a cava sul. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa leve. 

Início:  14:41 Fim:  14:46 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

35,5 dB 

LAMax: 

24,1 dB 

LAMin : 

  

50,6 dB 
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Principais fontes sonoras:  Serra elétrica ao fundo. Cigarras emitindo ruído todo o tempo. Assobios do 
vento, canto de pássaros eventual (135 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 11: Dados do monitoramento sonoro no ponto P10-Ruído 

Ponto: P10-Ruído 
Descrição do ponto:  Sede da Fazenda São Silvestre (pertencente ao Sr. 
Claudiney de Oliveira), em frente à casa do caseiro Sr. Valter. Cerca de 500 m 
ao norte da cava norte, porém fora da AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  16:59 Fim:  17:04 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

41,6 dB 

LAMax: 

32,4 dB 

LAMin : 

  

59,2 dB 
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Principais fontes sonoras: Canto de pássaros, quero-quero (240 s). Pessoas conversando ao fundo (108 
s, 145 s), insetos, galo cantando (256 s). Ruído de sapos todo o tempo, principalmente após 240 s. 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 12: Dados do monitoramento sonoro no ponto P11-Ruído 

Ponto: P11-Ruído Descrição do ponto:  Ponto na rodovia PR-513, a oeste do acesso ao 
empreendimento, localizado fora da AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Brisa moderada. 

Início:  15:09 Fim:  15:14 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

32,2 dB 

LAMax: 

26,1 dB 

LAMin : 

  

40,5 dB 
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Principais fontes sonoras: Farfalhar de folhas ao vento. Eventual canto de pássaros. Insetos e cigarras 
(240-300 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (0), caminhões e ônibus (0) e motos (0). 

    

Quadro 13: Dados do monitoramento sonoro no ponto P12-Ruído 

Ponto: P12-Ruído 
Descrição do ponto:  Em frente à lavra de extração de calcário calcítico da 
mineradora de Kraemer, em Campo Largo. Cerca de 2300 m da cava norte, fora 
da AID. 

Período:  Diurno Condições meteorológicas:  Calmaria. 

Início:  16:34 Fim:  16:39 Duração: 0:05 Data:  01/09/2014 

LAeq: 

72,2 dB 

LAMax: 

59,6 dB 

LAMin : 
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86,0 dB 

Principais fontes sonoras: Ruído da mina, movimentação de rocha, batidas metálicas. Mangueira com 
água correndo nas proximidades. Carro transitando na estrada (153 s). Caminhões entrando e saindo da 
mina (230-260 s, 285 s). 

Contagem de veículos no período de 5 minutos: carros (1), caminhões  (2) e motos (0). 

    

3.6.1. Resumo dos Resultados 

A Figura 4 mostra o gráfico dos resultados do nível de pressão sonora 

equivalente expresso na banda A (LAeq) nos 13 pontos monitorados, além do NCA da 

NBR 10.151/2000, que é de 40 dB(A) para áreas rurais, no período diurno. Observa-se 

que cinco pontos apresentaram resultados acima do NCA. 
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Figura 4: Resultados dos monitoramentos sonoros na Mineração Delta do Paraná Ltda. 

A Tabela 3 mostra o resumo dos resultados do diagnóstico sonoro, e contêm as 

seguintes informações sobre os pontos monitorados: os níveis sonoros mínimos (Lmin), 

os níveis sonoros máximos (Lmax), os níveis sonoros equivalentes expressos na banda 

A (LAeq); o nível de critério de avaliação (NCA) estabelecido pela NBR 10.151/2000; a 

diferença entre o LAeq e o NCA (∆NCA); a situação (se a amostragem está de acordo ou 

em desacordo com os níveis sonoros limítrofes), e ainda o local onde o ponto se 

encontra (dentro ou fora da AID). 
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Tabela 3: Resultados dos monitoramentos sonoros na Mineração Delta do Paraná Ltda. 

Níveis Sonoros em dB(A) Ponto 

LAmin
1 LAmax

2 LAeq
3 NCA4 ∆NCA5 

Situação Local 

P0-Ruído 33,3 49,8 38,9 40 -1,1 De Acordo Fora da AID 

P01-Ruído 28,9 57,4 41,3 40 1,3 Em Desacordo Fora da AID 

P02-Ruído 35,4 78,5 56,9 40 16,9 Em Desacordo AID 

P03-Ruído 32,4 61,1 47,1 40 7,1 Em Desacordo AID 

P04-Ruído 24 35,9 27,2 40 -12,8 De Acordo AID 

P05-Ruído 25,1 44,6 30,4 40 -9,6 De Acordo AID 

P06-Ruído 28,4 39,7 35,6 40 -4,4 De Acordo AID 

P07-Ruído 33,4 51,7 36,2 40 -3,8 De Acordo AID 

P08-Ruído 24,6 42,5 29,3 40 -10,7 De Acordo AID 

P09-Ruído 24,1 50,6 35,5 40 -4,5 De Acordo AID 

P10-Ruído 32,4 59,2 41,6 40 1,6 Em Desacordo Fora da AID 

P11-Ruído 26,1 40,5 32,2 40 -7,8 De Acordo Fora da AID 

P12-Ruído 59,6 86 72,2 40 32,2 Em Desacordo Fora da AID 
Notas:   (1) L Amin  –  Nível de pressão sonora mínimo. 

(2) LAmax – Nível de pressão sonora máximo.  
(3) LAeq – Nível de pressão sonora equivalente expresso na b anda A.  
(4) NCA – Nível de Critério de Avaliação da NBR 10. 151. 
(5) ∆NCA – Diferença entre o Nível de pressão sonora equ ivalente expresso na banda A e o NCA 

Verifica-se que cinco (P01-Ruído, P02-Ruído, P03-Ruído, P10-Ruído e P12-

Ruído) dos treze pontos encontraram-se em desacordo com o NCA de 40 dB(A). Os 

oito demais apresentaram LAeq de acordo com o NCA. 

No ponto P01-Ruído, o LAeq foi 41,3 dB(A), pouco acima do NCA. Este ponto é 

localizado na PR-513, na divisa entre os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa, 

e há um pequeno conjunto de casas no local. Durante o monitoramento neste ponto, 

não houve tráfego na via; o ruído predominante foi de animais domésticos e de fontes 

sonoras naturais (canto de pássaros, insetos). Vale lembrar que este ponto está fora da 

AID do empreendimento. 

No P02-Ruído, não há população residente no entorno. O LAeq superou o NCA 

em quase 17 dB(A), principalmente devido ao ruído advindo de dois carros trafegando 

na PR-513 durante o primeiro minuto do monitoramento. No restante do 
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monitoramento, o ruído foi oriundo principalmente da natureza. Este foi o único ponto 

no interior da AID que esteve em desacordo com o NCA da NBR 10.151/2000. 

No P03-Ruído, que se localiza no acampamento na entrada da Fazenda Águia 

Florestal, na AID do empreendimento, o resultado do monitoramento ficou em 

desacordo com o NCA. Durante o monitoramento houve tráfego de dois veículos, além 

do ruído de atividades no acampamento (trabalho de corte de taquaras, pessoas 

conversando, música ao fundo). 

No P10-Ruído, localizado em frente a uma casa fora da AID em Campo Largo, o 

LAeq ficou pouco acima do NCA; porém o ruído não foi originado de atividade humana, 

e sim de canto de pássaros, insetos e sapos. 

O maior nível de pressão sonora equivalente foi obtido no monitoramento no 

P12-Ruído. Neste local, as atividades de mineração, incluindo o tráfego de caminhões 

pesados entrando e saindo da mina, foram as principais fontes sonoras. Entretanto, 

vale frisar que este ponto está localizado a mais de 2 km da AID do empreendimento, 

na direção Nordeste. 

3.7. Conclusões do Diagnóstico Ambiental 

Neste relatório, foi apresentado o diagnóstico sonoro realizado para integrar os 

estudos do meio físico do EIA-RIMA da Mineração Delta do Paraná Ltda. Este 

diagnóstico contemplou uma avaliação do estado atual dos níveis de ruído da região do 

entorno do empreendimento com potencial de sofrer impactos devidos à implantação e 

à operação de lavra de calcário e de uma unidade industrial de produção de cimento. 

A área de estudo fica na zona rural dos municípios de Ponta Grossa de Campo 

Largo. Segundo a norma NBR 10.151/2000, o nível de critério de avaliação para este 

local é de 40 dB(A) no período diurno e 35 dB(A) no período noturno. Para o 

diagnóstico, foi realizada campanha de monitoramento de ruído que contemplou 13 

pontos de medição no período diurno, sendo 8 pontos no interior da área de influência 

direta (AID) e 5 pontos fora da AID do empreendimento (na AII). 
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Comparando-se os resultados do monitoramento com a norma, 5 pontos 

apresentaram nível de pressão sonora equivalente (LAeq) acima do nível de critério de 

avaliação recomendado. Destes, apenas dois se localizam no interior da AID (P02-

Ruído na PR-513, e P03-Ruído, na sede da Águia Florestal, ambos localizados em 

alternativas de estrada de acesso à Unidade de Produção de Cimento). 

No ponto P03-Ruído, as atividades de trabalho no acampamento da fazenda de 

reflorestamento e o tráfego de veículos contribuíram para o resultado. No ponto P12-

Ruído foram registrados os maiores níveis de ruído, devido às atividades de mineração. 

Já nos pontos P01-Ruído e P10-Ruído, onde há presença de casas com moradores, o 

predomínio foi de ruídos naturais. 

Nos pontos P04-Ruído a P09-Ruído, localizados dentro da AID, o nível sonoro 

equivalente ficou de acordo com o NCA, abaixo de 40 dB(A). O monitoramento nestes 

pontos possibilitou conhecer a situação de background, ou seja, antes da instalação do 

empreendimento, para futura comparação quando o mesmo for instalado e entrar em 

operação. 
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4. PROGNÓSTICO AMBIENTAL  

Para a avaliação dos impactos ambientais negativos decorrentes do aumento 

dos níveis sonoros, são considerados receptores todos os organismos vivos 

potencialmente capazes de sofrerem algum impacto gerado pelo aumento nos níveis 

de ruído. Esta seção trata especificamente dos impactos sobre os seres humanos. 

Dentro da ADA, os potenciais receptores serão os trabalhadores das fases de 

construção e operação do empreendimento, além de possíveis espécies animais. Na 

AID os receptores de possíveis impactos são as pessoas que transitem e/ou trabalhem 

no complexo mínero-industrial Mineração Delta do Paraná Ltda. Na AII, os indivíduos 

sujeitos a impactos são os moradores das áreas marginais à rodovia PR-513, sob 

influência do empreendimento. 

4.1. Impactos na fase de pré-implantação 

Dentre as fases do empreendimento a serem estudadas em relação aos 

impactos aos níveis de ruídos, entende-se que a de pré-implantação é a que causará o 

menor impacto, o qual pode até ser considerando insignificante. 

4.2. Impactos na fase implantação 

O empreendimento da Mineração Delta do Paraná Ltda. deve levar em 

consideração os impactos gerados implantação da fábrica de cimento e na preparação 

da área que será lavrada. A geração de ruídos terá as seguintes origens: contratação 

de pessoal, aquisição de insumos, limpeza de terreno, abertura de vias de serviço, 

terraplanagem, obras civis, montagem industrial, operação de canteiro de obras, 

transporte rodoviário de insumos, pessoal e equipamentos. 

A seguir são descritos os impactos identificados para essa fase. 
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4.2.1. Aumento do ruído na ADA e ao longo das vias de aces so da AID e da 
AII 

As atividades de implantação do empreendimento serão críticas do ponto de 

vista do nível de ruídos dentro da ADA. As atividades e as fontes de ruídos, de modo 

geral, são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Atividades e fontes sonoras causadoras de impacto sonoro na ADA na fase de 
implantação do empreendimento. 

Atividade Fonte sonora 

Contratação de pessoal Movimentação de pessoas 

Aquisição de insumos Movimentação de pessoas, veículos 

Remoção de camada vegetal existente Serras elétricas, tratores, roçadeiras e 
caminhões 

Terraplanagem Escavadeiras, tratores de esteiras, 
motoniveladoras e pás-carregadeiras 

Escavações das galerias para redes hidráulicas, 
de esgoto, elétrica e lógica Utilização de escavadeiras hidráulicas 

Escavações das fundações e compactação de 
pavimentação 

Utilização de marteletes e rolo compactador 
e/ou compactadores manuais vibratórios 

Descarregamento/carregamento de caminhões 
com solo, brita, entre outros Utilização de caminhões caçamba 

Obras civis Utilização de equipamentos manuais 

Montagem industrial Operações de solda e utilização de 
máquinas para manejo de peças metálicas 

Operações de canteiros de obras Movimentação de equipamentos, tratores e 
caminhões 

Transporte rodoviário de pessoal, insumos e 
equipamentos 

Movimentação de automóveis, ônibus e 
caminhões 

Os impactos gerados na ADA na fase de implantação são demonstrados na 

Tabela 5, logo abaixo: 

Tabela 5: Avaliação do impacto do aumento dos níveis sonoros na ADA e ao longo das vias de 
acesso da AID e da AII na implantação do empreendimento. 

Característica Classificação 

Natureza Negativo 

Forma Direto 

Duração Temporário 

Prazo de Ocorrência De 6 meses a 2 anos 
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Característica Classificação 

Probabilidade Certo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Regional 

Magnitude Baixa 

Importância Média 

Significância Moderada 

4.3. Impactos na fase de operação 

A fase de operação é mais crítica do ponto de vista do aumento nos níveis de 

ruído nas áreas de influência Unidade Industrial de Produção de Cimento e nas áreas 

de mina da Mineração Delta do Paraná, principalmente por ser um impacto com tempo 

de duração indeterminado. 

4.3.1. Aumento do ruído na ADA, AID e AII 

Durante a fase de operação, pode-se afirmar que haverá um aumento 

significativo dos níveis sonoros dentro da ADA, conforme apontado por estudos 

científicos e pela modelagem matemática de ruídos realizada para o empreendimento, 

em anexo a este estudo. 

Conforme medições realizadas por Ribeiro, et al (2002) em uma empresa 

cimenteira no estado do Rio de Janeiro, os dados de níveis sonoros apontaram uma 

variação entre 83 e 110 dB. Dados complementares do artigo levam a considerar a 

fábrica monitorada como mal gerida nas questões ambientais e de saúde do 

trabalhador. Ainda assim, é importante mostrar aqui a emissão possível em instalações 

dessa tipologia. As atividades monitoradas na indústria cimenteira foram: 

• Ensacamento fechado no ato de carregamento com emissão sonora de 
85 dB(A); 

• Ensacamento aberto na ensacadeira, com emissão sonora de 86 dB(A); 

• Silo na área de controle, emitindo 95 dB(A); 

• Moinhos em áreas próximas aos compressores, emitindo entre 84 dB(A) e 
95 dB(A); 
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• Moinhos em áreas internas, com emissão sonora de 101 dB(A); 

• Moinhos em áreas externas, com emissão entre 88 dB(A) e 90 dB(A) 

• Forno rotativo de cliquer – até 116 dB(A). 

Informações da Health and Safety Executive (HSE – órgão do governo britânico 

que trata de assuntos sobre a saúde dos trabalhadores) apontam que dentro da fábrica 

a geração de ruídos leva a níveis sonoros entre 71 e 110 dB, confirmando os dados do 

estudo brasileiro. 

Além desses, a atividade de detonação de explosivos nas áreas de lavra 

também ocasionará aumento nos níveis de ruído, ainda que o ruído oriundo destas 

atividades seja de caráter impulsivo e eventual (ruído não contínuo, ao contrário do 

ruído das fontes industriais). 

Os locais e equipamentos que tendem a gerar níveis sonoros mais intensos são: 

• Pá-carregadeiras; 

• Escavadeiras; 

• Escavadeiras hidráulicas de esteira; 

• Caminhões Basculantes; 

• Caminhões Radon; 

• Caminhões Comboio; 

• Caminhões Pipa; 

• Alimentador vibratório; 

• Britadores; 

• Sistemas transportadores de correias; 

• Sistemas de moagem; 

• Sistemas de dosagem de fornos e silos; 

• Forno rotativo; 

• Equipamentos pneumáticos; 

• Equipamentos filtrantes e exaustores e sopradores; 

• Sistemas de resfriamento; 

• Moinho de bolas de coque; 

• Caminhões transportadores; 



 Diagnóstico e Prognóstico de Ruído para  
EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná  

- Ponta Grossa e Campo Largo /PR -   

 
 

 
EnvEx Engenhar ia  e  Consul to r ia  S/S Ltda EPP  |  CNPJ 08 .418.789/0001-07 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 – Jard im Botânico |  CEP 80.210-190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053-3487|  envex@envexengenhar ia .com.br |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

• Outros ruídos menos intensos, porém constantes; 

• Operação de quaisquer equipamentos nas frentes de lavra. 

Para a fábrica e principais estruturas para o período de operação do 

empreendimento foram realizadas simulações matemáticas computacionais para 

mostrar quais são os possíveis impactos em termos de aumento dos níveis de ruído. 

Esses resultados podem ser vistos no anexo intitulado “Estudo de Modelagem 

Matemática de Ruídos para EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná”. 

O resultado da modelagem matemática mostra que a paisagem sonora da região 

sofrerá influência da emissão do empreendimento até distâncias de cerca de 4 km das 

fontes sonoras; ou seja, além da ADA, na qual se localizarão as principais fontes 

sonoras, a AID e a AII também serão impactadas. 

Os impactos sonoros na ADA, AID e AII durante a fase de operação fábrica de 

cimento podem ser observados na Tabela 6. 

Tabela 6: Avaliação do impacto do aumento dos níveis sonoros na ADA, AID e AII na operação 
do empreendimento 

Característica Classificação 

Natureza Negativo 

Forma Direto 

Duração Permanente 

Prazo de Ocorrência Início de 1 a 5 anos 

Probabilidade Certo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Local 

Magnitude Média 

Importância Média 

Significância Moderada 

As pessoas a serem atingidas por esse impacto serão, em sua maioria, 

trabalhadores, o que deverá ser abordado por equipe especializada em saúde e 

segurança do trabalhador. 
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4.3.2. Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID  e da AII 

De acordo com os estudos baseados em simulações matemáticas de ruídos, 

espera-se, ao longo das vias de acesso, um aumento dos níveis de ruídos. Tal estudo, 

“Estudo de Modelagem Matemática de Ruídos para EIA/RIMA da Mineração Delta do 

Paraná”, que complementa a análise de impactos, é apresentado em anexo. 

A avaliação dos impactos sonoros gerados ao longo das vias de acesso da AID 

e AII durante a fase de operação fábrica de cimento e da área de mineração podem ser 

observados na Tabela 7. 

Tabela 7: Avaliação do impacto do aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da 
AII 

Característica Classificação 

Natureza Negativo 

Forma Direto 

Duração Permanente 

Prazo de Ocorrência Início de 1 a 5 anos 

Probabilidade Certo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Regional 

Magnitude Média 

Importância Média 

Significância Moderada 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS  

Alguns dos impactos nos níveis sonoros diagnosticados foram considerados de 

moderada significância e para que esses impactos sejam evitados ou mitigados, 

algumas ações devem, quando possível, ser tomadas. O foco deve ser dado à fase de 

operação, a qual apresenta impactos de grande relevância. 

Para as três fases do empreendimento – pré-implantação, implantação e 

operação – os dois impactos a serem mitigados são: 

1. Aumento do ruído na ADA, AID e AII; 

2. Aumento do ruído ao longo das vias de acesso da AID e da AII; 

O primeiro deles é basicamente causado pela utilização de equipamentos, 

máquinas, caminhões e operações de construção e posteriormente de operação. O 

segundo é causado pelo maior tráfego de veículos. 

Dessa forma, as medidas devem ser pensadas de forma a minimizarem as 

fontes causadoras desses impactos – os veículos automotores e as máquinas e 

equipamentos que auxiliem na construção e/ou operação da fábrica. 

Em relação ao trânsito de veículos, principal causador do aumento nos níveis de 

ruído nas estradas, algumas considerações devem ser feitas. Para um maior conforto 

da população, o tráfego de veículos em locais habitados deveria ser prioritariamente 

diurno, de modo que não influenciasse na qualidade do sono dos habitantes das 

regiões marginais às rodovias. Porém, a concentração desse tráfego de veículos 

durante o dia, no período entre oito da manhã e dez da noite aumentaria a quantidade 

de veículos por hora, aumentando, dessa forma, a produção de ruídos durante o dia. 

Por esse motivo, recomenda-se as seguintes medidas para prevenir os impactos 

à população e fauna marginal às vias de acesso, no período de operação do 

empreendimento: 
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• Operação com caminhões modernos, com controle da emissão dos 
ruídos; 

• Campanhas de educação ao motorista que transporte produtos acabados 
para a regulagem preventiva do caminhão, prevenindo o aumento dos 
ruídos do veículo; 

• Inspeção veicular quanto à emissão de ruídos; 

• Manutenção veicular quanto à emissão de ruídos, de forma que os 
veículos estejam com emissões sonoras de acordo com as especificações 
de fábrica; 

• Valorização das empresas de transporte que utilizem veículos mais novos 
e menos ruidosos. 

Os impactos nos níveis de ruídos na ADA serão causados principalmente pelas 

atividades de construções, operação da fábrica e das frentes de lavra. Para que sejam 

mitigados esses impactos, recomenda-se: 

• Executar o programa de monitoramento de controle e monitoramento de 
ruídos na ADA e AID; 

• Avisar a comunidade sobre as ações que serão tomadas na área do 
empreendimento, bem como dos dias e horários em que haverá 
detonações de explosivos; 

• Planejar muito bem as atividades de forma a utilizar a quantidade correta 
de explosivos em cada detonação; 

• Adotar as máquinas e equipamentos com a melhor tecnologia em termos 
de emissão de ruídos para cada estágio da construção; 

• Adoção da melhor combinação, com a menor emissão de ruídos, dos 
equipamentos para a operação da cimenteira; 

• Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados 
para a segurança dos trabalhadores, tanto no período de operação 
quanto no período de construção; 

• Executar treinamentos e campanhas de conscientização para a utilização 
de EPI´s; 

• Evitar trabalho noturno em locais próximos às aglomerações urbanas; 

• Proceder à supervisão constante das obras; 

• Avisar à comunidade local sempre que ocorram atividades que gerem 
eventos muito ruidosos; 

• Adoção de barreiras defletoras dos ruídos para equipamentos que emitam 
mais de 100 dBA em sua operação, diminuindo a área impactada pelas 
fontes emissoras; 
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As barreiras sonoras podem ser usadas em diversas situações durante a 

operação de máquinas e equipamentos dentro da ADA. Recomenda-se ainda que no 

período de construção, principalmente para as atividades de perfuração do solo, seja 

utilizada a melhor tecnologia em termos de emissão de ruídos de modo que o impacto 

aos receptores próximos seja minimizado tanto quanto possível. 
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6. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO SONORO 

Para o componente ambiental nível de ruídos, serão propostos os seguintes 

planos: 

6.1. Plano de Monitoramento de Ruídos 

Esse plano objetiva o controle dos níveis de ruídos nas fases de implantação e 

operação do empreendimento, tanto na ADA quanto na AID e AII. Deverão ser 

selecionados os locais mais sensíveis ao aumento nos níveis de ruídos. Pretende-se 

que com esse plano verificar se a emissão de ruído se mantém abaixo dos níveis 

estabelecidos na legislação, a fim de não prejudicar a população ou os trabalhadores 

do empreendimento.e.  

A periodicidade recomendada do monitoramento é semestral, e o monitoramento 

deve ocorrer nos períodos noturno e diurno. A definição da localização e número de 

pontos de monitoramento se baseará nos pontos empregados no diagnóstico sonoro, 

podendo ser adaptados conforme o projeto consolidado da fábrica.  

6.2. Plano de monitoramento de tráfego das vias de acess o 

O Objetivo deste programa é verificar a alteração no tráfego das vias de acesso 

ao empreendimento devido à operação do mesmo. No período anterior às obras de 

implantação do empreendimento, deverá ser realizado monitoramento do tráfego nas 

principais vias de acesso, para fins de comparação com os resultados futuros. Neste 

período, o monitoramento se dará por meio de contagens volumétricas classificadas do 

tráfego, com duração de pelo menos 15 minutos, em localização a ser determinada 

conforme a opção de estrada de acesso à fábrica selecionada. 
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Já durante as fases de implantação e operação, o monitoramento de tráfego 

deverá ser feito, se possível, em simultaneamente com o monitoramento dos níveis de 

ruídos. 

6.3. Programa de Controle de ruídos por meio de ferramen tas de modelagem 
matemática 

O objetivo desse programa é atualizar a modelagem matemática de ruído, 

utilizando dados gerados pelos planos de monitoramento de tráfego e de níveis de 

ruídos, além de especificações de máquinas e equipamentos detalhadas, com o fim de 

prever os níveis de ruídos da operação com maior detalhe. A modelagem não 

necessita ser realizada com periodicidade definida. Na modelagem matemática podem 

ainda ser testadas modificações de equipamentos e adoções de medidas de controle e 

atenuação de ruídos.  
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ANEXO – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO  
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1. INTRODUÇÃO 

O som é um elemento onipresente durante todo o decorrer de uma vida, sendo 

que a geração, propagação e a percepção do som estão ligadas com a vibração 

mecânica ou oscilação de partículas (KUTTRUFF, 2007). O ruído tem sido definido 

como um som indesejado (BERRIEN, 1946, RODDA 1967, LIMPSCOMB, 1974) e 

desagradável (CONES & HAYES, 1984). Ele tem sido visto normalmente como um 

incômodo ao invés de uma fonte de poluição. 

O presente relatório apresenta o Estudo de Modelagem Matemática de Ruído 

elaborado para o Estudo de Impacto Ambiental do futuro empreendimento do 

Complexo Mínero-Industrial Mineração Delta do Paraná Ltda., o qual se pretende 

instalar nos municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, Estado do Paraná. 

Este trabalho se insere na fase do Prognóstico Ambiental. Durante a 

implantação a operação de uma lavra de calcário e indústria cimenteira, há diversas 

atividades causadoras de poluição sonora. No que concerne aos níveis de ruído ou de 

pressão sonora, é esperada alteração da condição atual em virtude do surgimento de 

novas fontes sonoras na ADA e AID da Mineração Delta do Paraná O objetivo da 

modelagem de ruído é antecipar a situação ambiental a ser criada com a operação do 

empreendimento. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, dentre as principais 

atividades que resultarão em acréscimo dos níveis de pressão sonora pode-se citar a 

supressão e remoção vegetal com motosserras; terraplenagem e drenagem com 

escavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras; e a compactação e pavimentação 

com rolos compactadores. 

Ainda, a própria operação do empreendimento, com as atividades de extração 

de calcário e seu beneficiamento na Unidade Industrial de Produção de Cimento, 
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promoverão alterações ainda mais relevantes nos níveis de pressão sonora (ruído) 

atualmente observados. 

O Prognóstico apresentado neste estudo faz a avaliação da poluição sonora do 

futuro Complexo Mínero-Industrial Mineração Delta do Paraná Ltda., com predição dos 

níveis de ruído na fase de operação e avaliação do impacto gerado na área afetada.  

Para tanto, será utilizada a ferramenta de simulação matemática de ruídos 

ambientais CadnaA, um software desenvolvido na Alemanha que traz em sua 

formulação metodologias adotadas internacionalmente para predição dos efeitos de 

ruídos de fontes pontuais (industriais), lineares (rodovias e ferrovias) e de área. O 

estudo de propagação do ruído também leva em consideração fatores de atenuação, 

como absorção pelo ar, obstáculos (vegetação, relevo, edificações) ou condições 

meteorológicas. 

O estudo de modelagem matemática de ruído contemplou simulações de três 

diferentes cenários: cenário de calibração do modelo; cenário de diagnóstico 

(background), que procura avaliar a situação dos níveis sonoros atuais da área de 

estudo; e cenário de prognóstico, que inclui a operação da futura fábrica e prevê o seu 

impacto no entorno. 

Para o desenvolvimento do cenário de prognóstico, foram reunidos dados de 

projeto do empreendimento, estimativas de potências sonoras dos equipamentos que 

serão utilizados na fase de operação, baseados em bibliografia, bem como informações 

de caracterização regional, tais como base cartográfica. 

A seguir é apresentada uma breve caracterização do empreendimento. 

1.1. Caracterização do Empreendimento 

O empreendimento Mineração Delta do Paraná Ltda é um complexo mínero-

industrial que abrange a atividade de extração de calcário além de uma unidade 

industrial de produção de cimento. A área de instalação do empreendimento objeto do 

licenciamento ambiental abrange os municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, no 
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Paraná. Estão previstas duas cavas na área de mineração: a Cava Sul, localizada em 

Ponta Grossa, próxima da unidade de produção de cimento, e a Cava Norte, em 

Campo Largo. 

O início da operação do empreendimento está previsto para o ano de 2019. A 

produção inicial será de cerca de 6.500 t/dia de calcário na área de mineração, e 4.000 

t/dia de clínquer cimentício na Unidade Industrial de Produção de Cimento. Esta 

unidade funcionará 24 horas por dia.  

O acesso à futura área industrial é feito pela rodovia estadual PR-513. A rodovia 

PR-090 (Estrada do Cerne) é usada para acessar a Cava Norte, por Campo Largo. 

Ambas as rodovias não são pavimentadas.  

Atualmente, a área onde se pretende instalar o empreendimento Mineração 

Delta do Paraná Ltda é usada predominantemente para silvicultura. Não há núcleos 

populacionais significativos na área de influência do empreendimento. Apenas ao longo 

da PR-513, já fora da área de influência direta, há alguns moradores. O diagnóstico de 

ruído incluiu monitoramentos nestes pontos. 

Os pontos onde foi realizado o monitoramento sonoro na etapa de diagnóstico 

foram usados como receptores da modelagem de ruído. 
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2. LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS APLICÁVEIS  

Para realizar a avaliação das características sonoras da área do futuro 

empreendimento, este estudo se baseia em uma série de leis e normas que embasam 

a acústica ambiental mundial e regional. A legislação sobre a acústica ambiental no 

Brasil está regulada nas seguintes resoluções e normas: 

• Resolução CONAMA 01/1990 que indica quais normas devem ser 

seguidas para a avaliação da acústica ambiental, arquitetônica e de 

veículos automotores; 

• NBR 10.151:2000 que estabelece diretrizes para a avaliação do ruído em 

áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. 

Na esfera municipal, a regulação de ruídos apoia-se no zoneamento urbano e 

rural e em leis de uso e ocupação do solo, além da legislação específica sobre o 

sossego público. 

No município de Ponta Grossa, a legislação aplicável é a que segue: 

• Lei Municipal nº 8663, de 09/10/2006, que atualiza a Lei do Plano Diretor 

do município de Ponta Grossa. Esta Lei aprovou o Plano Diretor 

participativo, que contempla o mapa do zoneamento rural do município. 

Segundo este mapa, o empreendimento se encontra na ZUA1 – Zona de 

Uso Agrossilvipastoril, configurando-se portanto, zona rural; 

• Lei Municipal Ordinária nº 4.712/1992, que institui o Código de Posturas 

do município de Ponta Grossa. O parágrafo 2º do artigo 34 desta lei, cuja 

redação foi alterada pela Lei nº 10481/201,1 estabelece que os níveis 

sonoros permitidos são os estabelecidos pelas NBRs 10.151 e 10.152 da 

ABNT. 
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No município de Campo Largo, a legislação aplicável é a listada abaixo: 

• Lei Municipal 1.963/2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso e 

ocupação do solo no município de Campo Largo. O parágrafo 2º do Artigo 

5º define a Zona Rural como as áreas não inseridas nos perímetros 

urbanos. Segundo esta definição, portanto, o empreendimento encontra-

se na Zona Rural do município. 

• Lei Municipal 2.406/2012, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do 

bem estar e do sossego público. Esta lei estabelece níveis máximos de 

pressão sonora para cada zona de uso da área urbana. O limite para 

Zona Rural é de 55 dB(A) no período diurno, 50 dB(A) vespertino e 45 

dB(A) no período noturno. 

O nível de critério de avaliação (NCA) da NBR10.151:2000 para áreas de sítios e 

fazendas, mostrado na Tabela 1, é mais restritivo do que o limite estabelecido na Lei 

Municipal de Campo Largo 2.406/2012 para zonal rural. Portanto, neste estudo o 

resultado dos diagnósticos será comparado com o NCA da NBR 10.151:2000, a qual é 

descrita a seguir. 

2.1. NBR 10.151:2000 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou a Norma Brasileira – 

NBR 10.151:2000 “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade” (ABNT, 2000) que procura atingir os seguintes objetivos: 

• Fixar as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 

comunidades, independentemente da existência de reclamações; 

• Especificar um método para a medição de ruído, a aplicação de correções 

nos níveis medidos se o ruído apresentar características especiais e uma 

comparação dos níveis corrigidos com um critério que leva em conta 

vários fatores. 
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A norma aborda algumas definições (nível de pressão sonora equivalente, ruído 

com caráter impulsivo, ruído com componentes tonais, nível de ruído ambiental), 

equipamentos de medição (classificação do equipamento e calibração) e os 

procedimentos de medição. 

O método de avaliação do ruído é baseado em uma comparação entre o nível de 

pressão sonora corrigida (Lc) e o Nível de Critério de Avaliação (NCA). O nível corrigido 

Lc é determinado pelo nível de pressão sonora equivalente (LAeq) para ruídos sem 

caráter impulsivo ou tonal. Para casos em que o ruído possua outras características, a 

norma indica alguns procedimentos específicos. O Leq expresso na banda A (LAeq) é 

calculado através da seguinte equação: 

 

onde, : nível de pressão sonora equivalente [dB] 

 : tempo total de duração [s] 

: pressão sonora instantânea [N/m2] 

: pressão sonora de referência, igual a 2 x 10-5 N/m2 

Os valores adotados pela NBR 10.151 para o nível de critério de avaliação 

(NCA) são indicados na Tabela 1. Devido à sua localização na zona rural dos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo, verifica-se que o NCA para a Mineração 

Delta do Paraná é de 40 dB(A) no período diurno, e de 35 dB(A) no noturno. 

Tabela 1: Nível de Critério de Avaliação (NCA) para Ambientes Externos, em dB(A), conforme a 
NBR 10.151:2000 

Período 
Tipos de áreas 

Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais / escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 
Fonte: ABNT – NBR 10.151: 2000.    
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3. PROGNÓSTICO AMBIENTAL - MODELAGEM MATEMÁTICA DE 
RUÍDO 

Neste estudo de ruído, na etapa de prognóstico, foi realizada uma modelagem 

matemática de ruído utilizando-se o software alemão CadnaA. A modelagem permite a 

tentativa de reprodução, em ambiente computacional, de diferentes cenários de 

emissão e propagação das ondas sonoras, estimando os níveis sonoros resultantes no 

ambiente. Neste capítulo, são descritas as metodologias de cálculo empregadas; a 

parametrização do modelo e os cenários simulados. 

3.1. Metodologia da Modelagem Matemática de Ruído 

O software CadnaA é referência internacional para cálculo, apresentação, 

avaliação e predição de ruído ambiental. Como em qualquer estudo complexo que 

considera diversas interações, a avaliação de ruído ambiental dispõe, 

internacionalmente, de diferentes padrões e metodologias cabíveis a diferentes 

cenários e objetivos de predição. 

No software encontram-se implementados os algoritmos das principais 

metodologias para predição dos impactos do ruído plantas industriais, rodovias, 

ferrovias e áreas urbanizadas, que são avaliados em 3-D, com saídas de resultados em 

2-D (plano X-Y) a uma altura de interesse e/ou um perfil de fachada a definir (planos X-

Z). 

Dentre as principais metodologias consideradas pelo modelo, podem ser citadas: 

• Para o Ruído Industrial: ISO 9613-2: Acoustics — Attenuation of sound 

propagation outdoors, Part 2: General method of calculation; 

• Para o Ruído do Tráfego Rodoviário: O método de cálculo francês NMPB-

Routes-96 (Nouvelle Méthode de Prevision du Bruit des Routes); 
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• Para o Ruído do Tráfego Ferroviário: O método de cálculo nacional dos 

Países Baixos SRM II (Standaard-Rekenmethode II). 

Tais metodologias, em conjunto com outra para cálculo do ruído das aeronaves, 

são, desde 25 de junho de 2002, definidos para a Comunidade Europeia como 

“métodos de cálculo provisórios recomendados” de acordo com a Diretiva 2002/49/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, reafirmada através da 

Recomendação da Comissão (2003/613/CE). 

Desta maneira, na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de 

ruído de tráfego rodoviário, recorreu-se neste estudo ao método recomendado pela 

Diretiva 2002/49/CE que recomenda, no seu anexo II, que para o cálculo do ruído de 

tráfego rodoviário, deve ser utilizado o método NMPB-1996 (Norma XPS 31-133). 

O diagnóstico de ruídos, apresentado dentro do capítulo de “Diagnóstico” do 

EIA, as análises de topografia e as visitas a campo da equipe técnica mostraram que 

atualmente as fontes sonoras significativas responsáveis pelos níveis de ruído da 

região são o tráfego das rodovias PR-513 e PR-090. Isto se deve ao fato da área de 

estudo possuir características predominantemente rurais, sem fontes pontuais 

significativas. 

3.1.1. O Método de Cálculo ISO 9613-2 

O nível de pressão sonora ponderado em “A” num ponto receptor LAT (nível de 

pressão sonora equivalente contínuo, nacionalmente denominado LAeq), de acordo com 

a ISO 9613-2 é calculado através de: 

 

onde: 

 é o nível de potência sonora em dB de uma fonte, ou resultante de um 
conjunto de fontes; 

 é o índice de directividade, ou o desvio do nível de pressão sonora 
equivalente de uma fonte emissora numa direção específica partindo de uma 
fonte pontual onidirecional com o nível de potência sonora; 
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 é a correção para o ângulo sólido, que leva em consideração a propagação 
do som em ângulos inferiores a 4π esterradianos (ou esferorradianos); 

 é a atenuação devido à divergência geométrica; 

 é a absorção atmosférica, que por sua vez depende do coeficiente de 
atenuação atmosférica por quilômetro e da distância; 

 é a atenuação devido ao efeito do solo; 

 é a atenuação devido a obstáculos, tais como barreiras, construções, 
relevo/topografia, cilindros, etc; 

 é a atenuação devido a efeitos adversos, tais como vegetação, complexos 
industriais, habitações. 

De forma sucinta, é esta formulação que se encontra implementada no modelo e 

que é levada em consideração mediante a parametrização do problema sob estudo. 

Sabidamente as condições de tempo exercem influência sobre a propagação 

das ondas sonoras. Tal fato foi contemplado na norma ISO 9613-1 e também é levado 

em consideração no modelo. 

As entradas de temperatura média e umidade relativa média atuam diretamente 

no coeficiente de atenuação atmosférica, que por sua vez influencia a absorção 

atmosférica. As frequências de direções médias do vento atuam indiretamente na 

diretividade, com caráter regional. 

3.1.2. O Método de Cálculo Francês NMPB- Routes- 96 

Este método foi desenvolvido por diferentes Institutos Franceses do Ministério 

dos Equipamentos e representa uma melhoria de uma metodologia anterior definida no 

“Guide de Bruit” de 1980. Nesta atualização passaram a ser assumidas consideração 

acerca das condições meteorológicas e a previsão de longa distância (d> 250m), 

conforme sugerido na ISO 9613 (QUARTIERI et al., 2009). 

De uma maneira geral o modelo resolve a seguinte equação para o cálculo do 

nível de predição de longo período: 
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onde:  

 é o é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global de predição de 
longo período; 

 é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global para condições 
favoráveis; 

 é o nível de pressão sonora ponderado em “A” global para condições 
homogêneas; e  

 representa a probabilidade de ocorrência de condições favoráveis. 

Estes níveis são calculados para cada banda de oitava e para cada caminho 

proveniente da fonte sonora, de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

 

Em suma, o nível de pressão Sonora ( ) é resultante da potência sonora da 

fonte ( ) menos efeitos de atenuação. Estes efeitos são o espalhamento geométrico 

( ) e a absorção atmosférica ( ), que são a mesma para as duas componentes 

(favorável e homogênea), e atenuações de contorno, que dependem de condições de 

propagação e são determinadas pelo efeito do solo ( ) e difração ( ). 

E por fim, a potência sonora de cada uma das fontes sonoras de tráfego, , é 

avaliada considerando o fluxo horário de veículos , do qual se obtém o nível de 

potência sonora horário equivalente em dB(A). Por este procedimento, a potência 

acústica das fontes pontuais que representam a rodovia é dada por:  

 

onde:  

 é a potência sonora de cada uma das fontes sonoras de tráfego 

 é o fluxo horário de veículos 

 é o comprimento em metros da via considerada; 

 é o valor dos espectros de ruído normalizados que levam em consideração 
o comportamento de frequência de propagação; 
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 e  são níveis de emissão obtidas com base na formulação de outra 
metodologia, RLS 90 (alemã). 

A metodologia RSL 90 calcula os níveis de potência sonora para veículos sob 

determinadas condições a serem informadas, tais como limite de velocidade, superfície 

da estrada, inclinação da estrada e demais coeficientes de correção e atenuação 

relacionados a construções, condições atmosféricas, topografia, etc. Com relação a tal 

metodologia de cálculo, julgou-se desnecessária sua apresentação neste estudo em 

virtude da complexidade de parâmetros envolvidos. 

Em suma, quando se pretende elaborar um diagnóstico ou prognóstico 

ambiental mediante simulação matemática, assim como em outros problemas, são 

necessários alguns parâmetros. No caso da metodologia NMPB-96, as entradas dizem 

respeito aos seguintes dados: 

• Fluxo Horário de Veículos (veículos/ hora); 

• Tipologia de Veículos (% pesados); 

• Velocidade de Circulação (km/h); 

• Tipo de fluxo de tráfego (contínuo, acelerado, desacelerado); 

• Perfil longitudinal da via (horizontal, ascendente, descendente); 

• Tipo de Superfície da via (asfalto liso, rugoso, superfície drenante, etc.) 

A seguir são abordados os cenários de simulação empregados neste estudo. 

3.2. Cenários de Simulação 

Neste estudo, foram utilizados três cenários de simulação, sendo um de 

calibração do modelo, um de diagnóstico da situação atual e um de predição 

(prognóstico) de níveis de ruídos futuros com a implantação do empreendimento. A 

seguir cada um destes cenários é descrito. 
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3.2.1. Cenário de Calibração do Modelo 

Antes da simulação do diagnóstico e do prognóstico propriamente ditos, é 

importante realizar a calibração do modelo construído, buscando a reprodução dos 

valores observados em campo, com nível aceitável de erro médio. 

Durante o diagnóstico, foram selecionados alguns pontos desta campanha para 

servir como receptores no cenário de calibração do modelo. Este cenário contempla o 

período diurno, no qual foram realizadas as medições sonoras em campo. As fontes de 

ruído consideradas foram a rodovia PR-513, a estrada de acesso à Mineração 

KRAEMER e seu respectivo britador. 

Os pontos de monitoramento passíveis de utilização na calibração são aqueles 

localizados próximos às fontes de ruído atuais da área de estudo. Quatro dos pontos 

monitorados estão na rodovia PR-513 (P0, P01, P02 e P11). Outros dois pontos (P10 e 

P12) localizam-se próximo à estrada secundária, cujo acesso é feito pela PR-090. O 

ponto P12 fica adjacente à área da Mineração KRAEMER, onde há um britador. 

Apenas nos pontos P0, P02, P10 e P12 houve tráfego de veículos durante a 

execução do monitoramento. Estes foram os pontos selecionados para a calibração do 

modelo, pois, para que o modelo seja capaz de calcular o nível sonoro, é necessário 

que haja pelo menos uma fonte de ruído. Ou seja, nos casos em que a rodovia é a 

única fonte sonora, é necessário que o tráfego seja diferente de zero. 

Na simulação de calibração do modelo, a parametrização buscou refletir, da 

forma mais próxima possível, as condições observadas especificamente durante o 

monitoramento nestes pontos, principalmente as condições de tráfego (número de 

veículos, percentual de veículos pesados e velocidade). Estas condições de tráfego 

são válidas apenas para os períodos de 5 minutos de monitoramento sonoro em cada 

ponto, não sendo representativas para o diagnóstico de tráfego de veículos da região, e 

sim, apenas para a calibração do modelo. 

A seguir, é detalhado o cenário de diagnóstico ambiental (background). 
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3.2.2. Cenário de Diagnóstico Ambiental (Background) 

Neste cenário, considerado de diagnóstico por não incluir a instalação e 

operação do futuro empreendimento, foram inseridas as fontes sonoras existentes 

atualmente na área de estudo, que correspondem às rodovias PR-513 e PR-090 

(Estrada do Cerne), além da estrada de acesso à Águia Florestal e a estrada 

secundária da Mineração KRAEMER, cujo acesso se dá pela PR-090. Foi incluído 

ainda o britador da Mineração KRAEMER. 

O tráfego veicular (número médio de veículos por hora) nas rodovias foi 

calculado a partir dos resultados das contagens de 12 horas de duração feitas para o 

estudo de tráfego do empreendimento. Nas estradas secundárias, o tráfego foi 

estimado com base nas observações feitas em campo durante o monitoramento de 

ruído. 

Foram inseridos também dados da vegetação presente na área de estudo, 

classificada de forma geral conforme a altura média do dossel. Dado que a região é 

predominantemente rural, a vegetação representa um obstáculo natural significativo 

que leva à atenuação sonora. 

A obtenção de uma parametrização adequada provê então um cenário que pode 

ser considerado como sendo de fundo ou de background e que caracteriza o 

diagnóstico atual da região.  

Outro objetivo deste cenário de diagnóstico (background) é prover uma base 

para comparação e avaliação dos resultados do cenário de prognóstico, que 

caracterizará a futura operação do empreendimento Mineração Delta do Paraná Ltda. 

3.2.3. Cenário de Prognóstico Ambiental – Operação da Unid ade Industrial 

Este cenário visa à predição dos níveis de pressão sonora resultantes da 

inserção das fontes sonoras industriais da Unidade Industrial de Produção de Cimento. 

Através dele será possível calcular a magnitude dos possíveis impactos gerados pelo 

aumento dos índices de ruído estimados com a operação do empreendimento. 
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Este cenário considera a entrada em operação das principais fontes sonoras 

industriais do empreendimento. O objetivo deste cenário de simulação é estudar a 

influência da operação do empreendimento, levando em conta as principais fontes de 

emissão contínua de ruído. Por esta razão, não foram modelados os ruídos das 

explosões para desmonte de rocha na área de mineração, pois são ruídos de curta 

duração, cuja localização varia dependendo da posição da frente de lavra. 

Neste cenário, foi levado em conta o aumento do tráfego no trecho oeste da 

rodovia PR-513 causado pela entrada em operação da unidade industrial. Os dados de 

tráfego utilizados basearam-se na estimativa do estudo de tráfego para o primeiro ano 

de operação do empreendimento. Também foi considerada a supressão da vegetação 

na Área Diretamente Afetada (ADA) pelas atividades de mineração e pela fábrica.  

Este cenário objetiva modelar o chamado “caso extremo”, ou seja, fazer a 

previsão do nível de ruído considerando que todas as fontes sonoras são não-

enclausuradas; ou seja, não é contabilizada a perda por transmissão sonora nas 

paredes e lajes dos prédios onde se localizam as fontes. 

3.3. Parametrização do Modelo 

Conforme comentado na descrição do método de cálculo francês NMPB-96 e da 

ISO 9613-2 para predição de ruídos, a modelagem matemática de um problema real 

envolve, além de aproximações matemáticas, uma boa parametrização para que as 

análises atinjam seus objetivos. 

A correta parametrização do modelo contribui para que os resultados simulados 

apresentem boa relação com aqueles observados na campanha de monitoramento da 

fase de diagnóstico ambiental. Nesta etapa busca-se, ainda, confirmar quais fontes 

sonoras apresentam maior influência sobre os níveis de ruído da região. 

A seguir a apresentação dos parâmetros está dividida em obstáculos e fontes, 

tais como são considerados no modelo. 
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3.3.1.  Elementos Obstáculos 

Os principais elementos obstáculos em geral são os elementos topográficos da 

área de interesse. Compreendem o relevo regional, bem como demais elementos de 

uso do solo. A seguir, são detalhadas as características e as fontes de dados usadas 

na caracterização dos obstáculos. 

Para a inserção de um modelo topográfico que representasse a topografia 

regional com bom nível de detalhamento, o estudo recorreu à base de dados fornecida 

pelo empreendedor. Foram utilizadas as curvas de nível produzidas pela restituição 

aerofotogramétrica realizada pela Aerosat Aerolevantamentos, sobre um voo realizado 

no ano de 2013. Esta base tem curvas de nível na escala de 1:10.000, com resolução 

vertical de 5 em 5 metros, cobrindo uma área de aproximadamente 66 km², incluindo 

toda a ADA e a AID. 

As altitudes variam entre 570 e 910 m, resultando em uma amplitude de 340 m. 

Na Figura 1, é mostrado o modelo digital do terreno (MDT) gerado a partir das referidas 

curvas de nível. Em seguida, este MDT foi usado para regenerar as curvas de nível em 

uma área regular de 85 km² (aproximadamente 9 km x 9,5 km), com resolução vertical 

de 10 metros. Estas curvas de nível foram empregadas nos três cenários de simulação 

(calibração, diagnóstico e prognóstico). 
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Figura 1: Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado  no estudo. 
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Na área de estudo considerada, além do relevo, a vegetação também é 

considerada um obstáculo relevante à propagação do ruído, pois ocupa quase a 

totalidade da área de estudo e possui porte considerável. 

A vegetação foi classificada, de forma geral, com base em sua altura média do 

dossel, que é o parâmetro relevante considerado na modelagem matemática de ruído. 

Foram definidas cinco classes de vegetação; três referentes à vegetação nativa ou 

secundária e duas classes de vegetação de reflorestamento.  

A delimitação da localização geográfica de cada tipo de vegetação foi obtida de 

informações de uso do solo, geradas com base nos levantamentos aerofotogramétricos 

realizados em 2013. A altura média do dossel de cada classe foi definida pela equipe 

técnica da área florestal, com base em extensivas visitas a campo. 

A Tabela 2 mostra esta classificação, bem como a área correspondente a cada 

classe nos cenários de simulação. No cenário prognóstico, foi considerada a supressão 

vegetal de toda a Área Diretamente Afetada (ADA) da mineração e da fábrica de 

cimento, por isso a área total coberta por vegetação é reduzida em relação aos demais 

cenários. 

Tabela 2. Vegetação na área de estudo da modelagem de ruído. 

Área total (ha) 

Classe de vegetação 
Altura 
média 
dossel  

Cenário de Calibração 
Cenário de Diagnóstico 

Cenário Prognóstico  

Vegetação arbustiva/gramínea 4 m 439 424 

Vegetação arbustiva arbórea 8 m 1.684 1.601 

Vegetação arbórea 12 m 2.177 2.109 

Reflorestamento pinus 6 m 2.200 1.961 

Reflorestamento eucalipto 8 m 62 61 

Área total 6.562 6.157 
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3.3.2. Elementos Fontes Sonoras 

Em virtude das características regionais, para o cenário de diagnóstico 

(background) definiu-se as rodovias PR-513 e PR-090 como as fontes de emissão 

sonora, pois são as fontes mais significativas existentes atualmente. Conforme 

mencionado anteriormente, no cenário de calibração as fontes sonoras consideradas 

foram a rodovia PR-513, a estrada secundária da Mineração KRAEMER e seu britador, 

nas quais foram coletados dados sonoros em campo. 

O modelo sonoro utilizado para o cenário de diagnóstico (background) é 

apresentado a seguir na Figura 2, onde foram inseridas as rodovias (linhas em 

marrom), as curvas de nível (linhas em tom cinza), os receptores sonoros (círculos 

pretos e brancos), e vegetação de grande porte (áreas quadriculadas em verde). 
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Figura 2: Representação do modelo sonoro de diagnós tico (b ackground)  da área de 

estudo. 

No modelo sonoro utilizado para o cenário de prognóstico, com a implantação do 

Complexo Mínero-Industrial da Mineração Delta do Paraná Ltda., foi inserido um 

incremento no fluxo de veículos na rodovia PR-513, previsto no estudo de tráfego do 

empreendimento. Foi considerada a supressão de vegetação na Área Diretamente 

Afetada (ADA), mostrada em cor-de-rosa na Figura 3. Adicionou-se também outras 

fontes geradoras de ruídos, como britador, correias transportadoras e fontes industriais, 

além da nova via de acesso à área de fábrica, apresentadas na Figura 4. 
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Figura 3: Representação do modelo sonoro de prognós tico da área de estudo. 
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Figura 4. Detalhe das fontes sonoras da fábrica de cimento no cenário de prognóstico. 

As fontes sonoras industriais incluídas no cenário de prognóstico são listadas na 

Tabela 3, com suas respectivas potências sonoras ponderadas em “A” em dB(A) (em 

inglês, Power Level PWL). Estes valores de potência sonora foram obtidos da 

bibliografia especializada. Não foram consideradas possíveis perdas por transmissão 

através de paredes ou lajes dos prédios, por duas razões; primeiro, as fontes não são 

totalmente enclausuradas; e segundo, o objetivo no cenário de prognóstico é estimar o 

nível máximo de ruído que o empreendimento irá gerar. 
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Tabela 3: Relação de fontes sonoras industriais utilizadas na modelagem sonora do cenário de 
prognóstico.  

3.3.3. Fluxo de Veículos 

No cenário de calibração do modelo, o fluxo de veículos na rodovia PR-513 foi 

extrapolado das observações durante o monitoramento nos pontos P0 e P02. Nas 

imediações destes pontos, não há curvas nem aclives/declives acentuados na estrada, 

e a condição superficial da mesma é relativamente boa. Ainda, durante o 

monitoramento nestes pontos, o tráfego observado foi composto apenas de veículos 

leves. Por estas razões, durante o monitoramento sonoro no P0 e P02, os veículos 

desenvolveram velocidade de cerca de 55 km/h.  

O mesmo foi feito para a estrada secundária da Mineração KRAEMER, próximo 

da qual se localizam os pontos P10 e P12. Além de veículos leves, nesta estrada há 

fluxo de caminhões pesados da mina de calcário KRAEMER, cuja velocidade 

observada no monitoramento foi de cerca de 20 km/h, e veículos leves. Como não foi 

realizada nenhuma medição sonora em campo na rodovia PR-090, esta não foi 

considerada na calibração do modelo. 

Os níveis sonoros obtidos nesta simulação de calibração foram comparados com 

os resultados dos monitoramentos sonoros nestes pontos. 

Descrição Tipo de fonte PWL dB(A) (*) Altura (m) 

Britador Mineração Delta do Paraná Pontual 109,1(1) 5 

Britador KRAEMER Pontual 109,1(1) 5 

Prédio do moinho de cru Superficial 109,5(2) 12 

Prédio do moinho de cimento Superficial 109,5(2) 12 

Correias transportadoras Linear 120,1(3) 3 

Prédio do forno rotativo Superficial 127,8(3) 12 
Legenda: (*) Potência sonora ponderada em “A” – PWL e m dB(A); (1) Raibeiy et al., 2012; (2) Ribeiro et a l., 
2002; (3) Prascevic et al., 2008. 
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Para o cenário de diagnóstico, a estimativa do volume de tráfego e da 

porcentagem de veículos pesados das rodovias PR-513 e PR-090 baseou-se nas 

contagens realizadas ao longo de 12 horas para o estudo de tráfego do 

empreendimento. A velocidade média citada no referido estudo, considerando as vias 

como um todo, foi de 40 km/h. Este foi o valor inserido no modelo para veículos leves; 

já para veículos pesados, utilizou-se 20 km/h. O fluxo de veículos considerado na 

modelagem do cenário de diagnóstico (background) é mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4: Fluxo e composição da frota de veículos por trecho, considerados na modelagem do 
cenário de diagnóstico (background). 

Período do dia 
Período Trecho Cenário Diagnóstico 

(background ) Diurno Vespertino  Noturno  

Fluxo de Veículos 24 24 6 
PR-513-1 

% de Veículos Pesados 35 35 35 

Fluxo de Veículos 3 3 1 
PR-513-2 

% de Veículos Pesados 26 26 26 

Fluxo de Veículos 8 8 2 
PR-090-3 

% de Veículos Pesados 29 29 29 

Fluxo de Veículos 8 8 2 
PR-090-4 

% de Veículos Pesados 27 27 27 

Fluxo de Veículos 24 24 6 Estrada 
KRAEMER % de Veículos Pesados 66 66 66 

Fluxo de Veículos 4 4 1 

1 hora 
Cenário 

Background 

Estrada 
Águia 

Florestal % de Veículos Pesados 50 50 50 

Para o cenário de prognóstico da operação da fábrica de cimento da Mineração 

Delta do Paraná Ltda., utilizaram-se os dados de projeção de viagens geradas pelo 

empreendimento no início de sua operação, apresentados no estudo de tráfego. 

Segundo o referido estudo, este fluxo adicional utilizará exclusivamente a estrada de 

acesso à fábrica e o trecho oeste da PR-513 (entre a futura fábrica e Ponta Grossa). 

Quanto à estrada de acesso à fábrica, considerou-se que será utilizada a opção 

de estrada da Águia Florestal, que já existe atualmente. Esta estrada se localiza dentro 

da Área Diretamente Afetada (ADA) e da Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento. 
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O fluxo de veículos não relacionado ao empreendimento foi atualizado com a 

taxa de crescimento obtida do estudo de tráfego, que é de 4% ao ano entre 2014 e 

2019, ano de início da operação da fábrica. As velocidades utilizadas foram iguais às 

do cenário de diagnóstico. O fluxo utilizado no cenário de prognóstico é apresentado na 

Erro! Auto-referência de indicador não válida. . 

Tabela 5: Fluxo e composição da frota de veículos por trecho, considerados na modelagem do 
cenário de prognóstico. 

Período do dia 
Período Trecho Cenário Prognóstico 

Diurno Vespertino  Noturno  

Fluxo de Veículos 79 34 9 
PR-513-1 

% de Veículos Pesados 65 3 10 

Fluxo de Veículos 4 4 1 
PR-513-2 

% de Veículos Pesados 26 26 26 

Fluxo de Veículos 10 10 2 
PR-090-3 

% de Veículos Pesados 29 29 29 

Fluxo de Veículos 10 10 2 
PR-090-4 

% de Veículos Pesados 27 27 27 

Fluxo de Veículos 29 29 7 Estrada 
KRAEMER % de Veículos Pesados 66 66 66 

Fluxo de Veículos 49 5 1 

1 hora 
Cenário 

Prognóstico 
(início da 
operação) 

Acesso à 
fábrica: Estrada 
Águia Florestal % de Veículos Pesados 76 7 8 

3.3.4. Parâmetros Efetivamente Utilizados no modelo 

A seguir é apresentado um resumo dos parâmetros inseridos no modelo para 

todos os cenários e toda a área de interesse, na Tabela 6. Os dados meteorológicos 

médios foram obtidos das normais climatológicas 1961-1990 do Instituto Brasileiro de 

Meteorologia (INMET). A Tabela 7 resume todas as fontes empregadas nos cenários 

simulados. 
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Tabela 6. Resumo dos parâmetros empregados em todos os cenários da modelagem de ruído. 

Parâmetro Valor 

Período de cálculo 
Diurno (07h-22h) e 
Noturno (22h-07h) 

Área de Cálculo 85 km² 

Resolução das curvas de nível  10 m 

Resolução do grid de cálculo 20 m 

Número de Receptores 211.1431 unid. 

Receptores para calibração 4 unid. 

Temperatura média 17,8 ºC 

Umidade relativa 76,7 % 

Tabela 7: Relação de fontes sonoras utilizadas na modelagem sonora de cada cenário. 

Cenário de simulação 
Descrição Tipo de 

fonte 
Altura 

(m) Diagnóstico  Prognóstico  

Britador KRAEMER Pontual 5 Sim Sim 

Britador Mineração Delta do Paraná Pontual 5 Não Sim 

Prédio do Moinho de Cru Superficial 12 Não Sim 

Prédio do Moinho de cimento Superficial 12 Não Sim 

Correias transportadoras Linear 3 Não Sim 

Prédio do Forno rotativo Superficial 12 Não Sim 

Rodovia PR-513 (2 trechos) Linear - Sim Sim 

Rodovia PR-090 (2 trechos) Linear - Sim Sim 

Estrada secundária KRAEMER Linear - Sim Sim 

Estrada Águia Florestal (acesso à 
fábrica) Linear - Sim Sim 

Ainda foram inseridos no modelo 13 receptores, que correspondem aos pontos 

de monitoramento sonoro do Diagnóstico Ambiental. Destes, quatro receptores (P0 e 

P2 na PR-513, e P10 e P12, na estrada secundária da KRAEMER) foram escolhidos 

para utilização no cenário de calibração. 

Os demais receptores foram inseridos no modelo como pontos de checagem, 

nos quais se extrai informações pontuais dos resultados do cenário de prognóstico, 
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passíveis de serem comparadas com as futuras observações de campo durante a 

operação do empreendimento. 
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4. RESULTADOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA DE RUÍDO 

Os resultados da modelagem sonora são apresentados separadamente para 

cada cenário simulado. Para o cenário de calibração do modelo, é apresentada a 

comparação entre os resultados do monitoramento e da simulação, em forma de 

tabela. Já para os cenários de diagnóstico e de prognóstico, os níveis de pressão 

sonora resultantes são apresentados espacialmente em forma de mapas para os 

períodos diurno e noturno em toda a área de estudo. 

4.1. Resultados do Cenário de Calibração 

O primeiro cenário simulado neste estudo foi o cenário de calibração do modelo. 

Neste cenário, o objetivo é comparar o resultado da simulação com as medições 

realizadas em campo, na campanha de monitoramento descrita no capítulo 4, 

mostrando que o modelo é capaz de reproduzir, de forma aproximada, a paisagem 

sonora da área de estudo. 

Conforme já mencionado anteriormente, os pontos de monitoramento 

selecionados para a calibração do modelo são aqueles localizados próximos à atual 

principal fonte de ruído da área de estudo, a rodovia PR-513. Dos 13 pontos 

monitorados, quatro são na rodovia (P0, P01, P02 e P11). Entretanto, durante os 

monitoramentos nos pontos P01 e P11, não houve tráfego de veículos. 

Apenas no P0 e no P02 houve tráfego de veículos durante a execução do 

monitoramento. Desta forma, estes foram os pontos representativos selecionados para 

a calibração do modelo. Conforme explicado anteriormente, para que o modelo seja 

capaz de calcular o nível sonoro, é necessário que haja pelo menos uma fonte de 

ruído; ou seja, no caso em que a rodovia é a única fonte, é necessário que o tráfego 

seja diferente de zero. 
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Assim sendo, na simulação de calibração do modelo, a parametrização buscou 

refletir, da forma mais próxima, as características do tráfego observados durante o 

monitoramento sonoro nestes pontos. Os pontos P0 e P2 foram inseridos na simulação 

do cenário de calibração como receptores, onde o nível sonoro resultante foi calculado. 

Os resultados da calibração são mostrados abaixo na Tabela 8. 

Tabela 8. Resultado do cenário de calibração do modelo de ruído. 

Monitoramento Sonoro  Simulação Sonora Variação Sonora 
Ponto 

Nível Sonoro - dB(A) Nível Sonoro - dB(A) Nível Sonoro - dB(A) 

P0-Ruído 38,9 31,7 + 7,2 

P02-Ruído  56,9 53,4 + 3,5 

P10-Ruído  41,6 40,5 + 1,1 

P11-Ruído  72,2 66,9 +5,3 

De acordo com o “Guia de Boas Práticas para o Mapeamento Sonoro” (WG-

AEN, 2006) da Comissão Europeia para Estudos Relacionados à Exposição Sonora, a 

diferença entre o resultado medido e simulado (variação sonora) pode ser de ± 5 dB. A 

variação sonora dos pontos P02 e P10 ficou dentro do recomendado por esta diretriz, e 

no ponto P11, ficou levemente acima. 

Já no ponto P0, a variação foi maior que 5 dB. Isto se deve à heterogeneidade 

do tráfego na rodovia, onde a passagem de veículos é esporádica. Durante o período 

de 5 minutos do monitoramento sonoro neste ponto, houve a passagem de apenas um 

veículo, o que resulta em um tráfego horário de 12 veículos/hora. Ainda, durante o 

monitoramento sonoro neste ponto existiam outros ruídos de fundo que não são 

considerados na modelagem sonora (canto de pássaros, insetos). Ainda assim, pode-

se dizer que, dada as características da área de estudo, os resultados da calibração do 

modelo foram aceitáveis. 

A fim de melhorar a estimativa de fluxo veicular, para o cenário de diagnóstico 

foram usadas contagens de tráfego com 12 horas de duração, realizadas para o estudo 

de tráfego. Os resultados do cenário de diagnóstico (background) são apresentados a 

seguir. 
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4.2. Resultados do Cenário de Diagnóstico ( Background ) 

Os resultados da modelagem do cenário de diagnóstico (background) são 

mostrados em forma de mapas de níveis sonoros. A mesma escala de cores, de 30 a 

70 dB(A), foi utilizada para todos os mapas: cores mais frias (verde) para valores mais 

baixos, e cores mais quentes (vermelho) para valores mais altos. Além disso, constam 

mapas de atendimento aos níveis de critério de avaliação da NBR 10.151:2000.  

A Figura 5 mostra o mapa dos níveis sonoros resultantes da modelagem para o 

cenário de diagnóstico, para o período diurno. Observa-se nesta figura que os níveis de 

ruído mais altos concentram-se nas faixas de domínio das rodovias PR-513 e PR-090 e 

nas estradas secundárias da Águia Florestal e da Mineração KRAEMER, que são as 

principais fontes de ruído consideradas neste cenário.  

Verifica-se que nas proximidades do ponto de monitoramento P12 a Nordeste da 

área de estudo, onde se localiza o britador da Mineração KRAEMER, o nível sonoro é 

mais elevado. Entretanto, a influência desta fonte de ruído é restrita e tem um alcance 

pequeno. A estrada de acesso a esta área de mineração é uma fonte de ruído 

significativa devido ao tráfego de caminhões pesados. 

A área de estudo é basicamente rural. As residências dos poucos moradores 

desta região se localizam às margens da rodovia PR-513. No local onde há um 

pequeno agrupamento de residências (ponto P0, localizado na PR-513 na divisa entre 

os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa), os níveis sonoros resultantes do 

cenário de diagnóstico da modelagem sonora ficam na faixa entre 40 e 50 dB(A) no 

período diurno. Este resultado é compatível com o observado durante o monitoramento 

sonoro realizado neste ponto no dia 01/09/2014, que apontou um nível de 41,3 dB(A). 

Um resultado semelhante é mostrado na Figura 6, que apresenta os níveis 

sonoros modelados para o período noturno. Nesta figura, os níveis sonoros são um 

pouco mais baixos, devido ao menor volume de tráfego neste período. Tais resultados 

são consistentes com a realidade. 
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Figura 5. Resultado da modelagem de ruídos do cenár io de diagnóstico, no período 

diurno. 
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Figura 6. Resultado da modelagem de ruídos do cenár io de diagnóstico, no período 

noturno. 

Conforme mostrado nos mapas da Figura 7 e da Figura 8 a seguir, os níveis 

sonoros resultantes do cenário de diagnóstico também foram avaliados em 
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comparação com o nível de critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000, que para 

área rural é de 40 dB(A) no período diurno, e de 35 dB(A) no período noturno. 

 
Figura 7. Avaliação do ruído resultante do cenário de diagnóstico de acordo com o NCA 

da NBR 10.151:2000 para área rural, no período diur no. 
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Figura 8. Avaliação do ruído resultante do cenário de diagnóstico de acordo com o NCA 

da NBR 10.151:2000 para área rural, no período notu rno. 

Analisando-se as Figuras 11 e 12, verifica-se que os níveis sonoros já se 

encontram em desacordo com o NCA ao longo das rodovias e demais estradas 
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secundárias em ambos os períodos; entretanto, os níveis de ruído caem com a 

distância das rodovias. 

No período diurno, o NCA de 40 dB(A) é atendido em toda a área de estudo, 

exceto nos locais a menos 100 m da porção leste da PR-513, a menos de 150 m da 

PR-090 e da estrada da Águia Florestal (futuro acesso à fábrica), e a menos de 300 m 

da porção oeste da PR-513 e da estrada da Mineração KRAEMER. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem um 

pouco acima do recomendado pelo NCA, a área de estudo tem ocupação 

predominantemente rural, com poucos moradores nas proximidades da rodovia PR-

513. Desta forma, a população sujeita aos possíveis impactos sonoros é reduzida. 

4.3. Resultados do Cenário de Prognóstico 

No cenário de prognóstico, foi considerada a emissão de ruído proveniente da 

operação das principais fontes da Mineração Delta do Paraná Ltda, incluindo o britador 

e a indústria de cimento. Foi considerada a supressão da vegetação dentro de toda a 

ADA, bem como o incremento no tráfego na estrada de acesso à fábrica (atual estrada 

da Águia Florestal) e no trecho oeste da PR-513 devido à operação do complexo 

mínero-industrial. Não foram modelados os ruídos decorrentes das explosões para 

desmonte de rocha na área de mineração, nem das atividades de instalação do 

empreendimento. 

A Figura 9 mostra o mapa dos níveis sonoros resultantes da modelagem para o 

cenário de prognóstico, para o período diurno. Observa-se nesta figura uma alteração 

perceptível da paisagem sonora da região em relação ao cenário de diagnóstico. Os 

níveis de ruído mais altos, acima de 70 dB(A), concentram-se na Área Diretamente 

Afetada (ADA) da fábrica e da mineração, sendo que o nível sonoro máximo previsto 

próximo às fontes da fábrica de cimentos é da ordem de 100 dB(A). 

A influência da emissão de ruído do empreendimento tem alcance em uma área 

aproximadamente circular com raio de cerca de dois quilômetros. Dentro desta área, os 

níveis sonoros passaram de menos de 30 dB(A), no cenário de diagnóstico (Figura 5), 
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para níveis entre 40 e 50 dB(A) e até 60 dB(A), no cenário de prognóstico (Figura 9). A 

leste da fábrica, há uma pequena área cujos níveis podem atingir a faixa entre 60 e 70 

dB(A). Por outro lado, devido à influência de barreiras topográficas, há porções a 

menos de 2 km de distância das fontes onde os níveis sonoros são mais baixos, entre 

30 e 40 dB(A), principalmente a sul e sudoeste da fábrica. 

Semelhantemente ao resultado do cenário de diagnóstico, no local onde há um 

pequeno agrupamento de residências (ponto P0, localizado na PR-513 na divisa entre 

os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa), os níveis sonoros resultantes do 

cenário de prognóstico da modelagem sonora ficam na faixa entre 40 e 50 dB(A) no 

período diurno. Este resultado é compatível com o observado durante o monitoramento 

sonoro realizado neste ponto no dia 01/09/2014, que apontou um nível de 41,3 dB(A).  

Desta forma, verifica-se que no local onde há moradores, os níveis sonoros não 

serão alterados significativamente pelas atividades do empreendimento, devido à 

distância superior a dois quilômetros entre este local e as fontes sonoras industriais da 

fábrica de cimento. Neste local, o tráfego na rodovia PR-513 continuará sendo a fonte 

sonora mais importante. 

A Figura 10 apresenta os níveis sonoros do período noturno do cenário de 

prognóstico. Como o funcionamento previsto da fábrica é de 24 horas por dia, há pouca 

alteração nos níveis de ruído noturnos em comparação com os diurnos. Nota-se uma 

queda nos níveis sonoros apenas ao longo das vias, principalmente na via de acesso à 

fábrica, já que o tráfego previsto é menor neste período. 
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Figura 9. Resultado da modelagem de ruídos do cenár io de prognóstico, no período 

diurno. 
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Figura 10. Resultado da modelagem de ruídos do cená rio de prognóstico, no período 

noturno. 



 Estudo de Modelagem Matemática de Ruído para  
EIA/RIMA da Mineração Delta do Paraná  

- Ponta Grossa e Campo Largo /PR -  
 

 
 

 
EnvEx Engenhar ia  e  Consul to r ia  S/S Ltda EPP  |  CNPJ 08 .418.789/0001-07 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 – Jard im Botânico |  CEP 80.210-190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053-3487|  envex@envexengenhar ia .com.br |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

A seguir, na Tabela 9, são apresentados os níveis sonoros resultantes da 

simulação do cenário de prognóstico nos receptores (localização igual à dos pontos de 

monitoramento), para os períodos diurno e noturno. 

Tabela 9. Níveis sonoros resultantes do cenário de prognóstico nos receptores. 

Níveis sonoros de prognóstico 
Receptor 

Diurno dB(A) Noturno dB(A) 
Localização do receptor 

P0-Ruído 36,8 32,0 Fora da AID (PR-513) 

P01-Ruído  55,0 49,1 Fora da AID (PR-513) 

P02-Ruído  72,2 55,4 AID (PR-513) 

P03-Ruído  40,0 25,3 AID, no futuro acesso à fábrica 

P04-Ruído  49,2 49,2 AID, a oeste da cava sul 

P05-Ruído  46,1 46,1 AID, próximo da fábrica 

P06-Ruído  42,1 42,1 AID, próximo da fábrica 

P07-Ruído  48,3 48,3 AID, próximo do britador e correias 

P08-Ruído  55,5 55,5 AID, a oeste da cava sul 

P09-Ruído  32,6 32,5 AID, entre as cavas norte e sul 

P10-Ruído  36,1 32,0 Fora da AID 

P11-Ruído  72,6 55,8 Fora da AID (PR-513) 

P12-Ruído  66,4 65,9 Fora da AID 

Verifica-se que nos receptores localizados no interior da AID, nas proximidades 

das fontes sonoras, os níveis de ruído são muito semelhantes em ambos os períodos, 

já que estas fontes irão operar durante as 24 horas do dia. Os receptores localizados 

próximos à rodovia, entretanto, apresentam uma diminuição do nível de ruído no 

período noturno, devido ao menor tráfego neste período.  

Ressalta-se que os níveis sonoros apresentados na Tabela 9 são resultantes da 

simulação do cenário de prognóstico. Uma vez que o empreendimento entrar em 

operação, é necessário realizar campanhas periódicas de monitoramento sonoro para 

averiguar os níveis sonoros na AID. 

Na Figura 11 e na Figura 12, é apresentada a avaliação dos níveis sonoros do 

cenário de prognóstico para os períodos diurno e noturno, em comparação com os 

níveis de critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000 aplicáveis a áreas rurais. 
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Esta é a classificação atual da área de estudo de acordo com o zoneamento municipal. 

O NCA atual é de 40 dB(A) para o período diurno e 35 dB(A) para o período noturno. 

 
Figura 11. Avaliação do ruído resultante do cenário  de prognóstico de acordo com o 

NCA da NBR 10.151:2000 para área rural, no período diurno. 
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Figura 12. Avaliação do ruído resultante do cenário  de prognóstico de acordo com o 

NCA da NBR 10.151:2000 para área rural, no período noturno. 

Na Figura 11 e na Figura 12 verifica-se que, além das faixas ao longo das 

rodovias que atualmente já se encontram em desacordo com o NCA (conforme 
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mostrado na Figura 7 e Figura 8), a maior parte da área a menos de dois quilômetros 

de distância das fontes industriais também encontra em desacordo com o NCA para 

áreas rurais, em ambos os períodos do dia. Deve-se levar em conta que o NCA para 

áreas rurais é bastante restritivo: 40 dB(A) para o período diurno, e 35 dB(A) para o 

período noturno, e não é compatível com atividades industriais. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem acima 

do recomendado pelo NCA, não há moradores na área impactada pelo ruído do 

empreendimento, em um raio de cerca de 2 km de distância. O pequeno número de 

residências na área de estudo se localiza nas proximidades da rodovia PR-513. Nestes 

locais, onde atualmente já ocorrem níveis acima do NCA conforme mostrado no 

cenário de diagnóstico, esta rodovia pode ser considerada a principal fonte sonora, 

mesmo após o início da operação da fábrica de cimento. 

Entretanto, deve-se considerar que a implantação e operação do complexo 

mínero-industrial Mineração Delta do Paraná Ltda. irá alterar o uso do solo atual da 

região, devido à natureza de suas atividades. Por esta razão, é natural que, nas futuras 

revisões do zoneamento municipal, pelo menos a ADA (Área Diretamente Afetada) do 

empreendimento seja convertida para área industrial, de forma a compatibilizar o uso 

com o zoneamento da área. 

No caso de áreas predominantemente industriais, a NBR 10.151:2000 prevê um 

nível de critério de avaliação menos restritivo, de 70 dB(A) no período diurno e 60 

dB(A) no período noturno. Desta forma, foram elaborados dois outros mapas de 

avaliação dos níveis sonoros, Figura 13 e Figura 14, desta vez considerando a 

alteração do zoneamento da ADA para área industrial, na qual é aplicável o NCA citado 

acima. No restante da área de estudo, fora da ADA, foi mantido o zoneamento atual, 

bem como o NCA para área rural. 

Na Figura 13, é visível que o impacto sonoro do empreendimento no período 

diurno diminui consideravelmente no interior da ADA; sendo que os níveis sonoros 

atendem o NCA de 70 dB(A) na maior parte desta área, com exceção da área da 

fábrica de cimento. Fora da ADA onde se manteve o zoneamento de área rural, os 

níveis sonoros ficam em desacordo com o NCA de 40 dB(A) no entorno da ADA e ao 
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longo das rodovias e estrada de acesso. Entretanto, em geral, a distâncias maiores de 

2 km das fontes industriais, os níveis sonoros voltam a atender o NCA. 

A Figura 14 mostra uma avaliação semelhante para o período noturno. A 

diferença é que o NCA para áreas industriais no período noturno é mais baixo, de 60 

dB(A). Ainda assim, o NCA é atendido na maior parte da ADA, com exceção da área da 

fábrica onde se localizam as fontes sonoras, pois as fontes industriais operam 24 h por 

dia e emitem o mesmo ruído no período noturno. 
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Figura 13. Avaliação do ruído resultante do cenário  de prognóstico de acordo com o 

NCA da NBR 10.151:2000 para área industrial (na ADA ), e para área rural (fora da ADA), 
no período diurno. 
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Figura 14. Avaliação do ruído resultante do cenário  de prognóstico de acordo com o 

NCA da NBR 10.151:2000 para área industrial (na ADA ), e para área rural (fora da ADA), 
no período noturno. 
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5. CONCLUSÃO  

Este relatório, que é parte integrante dos estudos do meio físico do EIA-RIMA da 

Mineração Delta do Paraná Ltda e insere-se na fase de prognóstico ambiental, que 

utiliza a modelagem sonora, cujo objetivo principal é a avaliação do aumento dos níveis 

de pressão sonora que a área de influência direta poderá sofrer com a operação do 

empreendimento. Para tanto, foram simulados três cenários: calibração do modelo; 

diagnóstico (background), que avalia a situação atual; e prognóstico, que prevê os 

níveis sonoros futuros na operação do empreendimento. 

Os resultados do cenário de diagnóstico mostram que os ruídos concentram-se 

na região da PR-513 e PR-090, e nas estradas secundárias locais. Estes aumentarão 

discretamente com a operação do empreendimento, não gerando grandes impactos 

devido aos ruídos gerados pelo incremento de tráfego de veículos ligados à operação 

do empreendimento. 

De acordo com os resultados do cenário de prognóstico, a maior influência 

ocorrerá com os ruídos advindos da fábrica de cimentos, já que esta possui as fontes 

de maior potência sonora. Os maiores níveis de ruído resultantes se localizam dentro 

da ADA do empreendimento, entretanto a influência do mesmo na paisagem sonora da 

região pode ser detectada até cerca de dois quilômetros de distância das fontes, além 

dos limites da ADA e AID. 

É importante notar que apesar de nestes locais os níveis sonoros estarem acima 

do recomendado pelo NCA, não há moradores na área impactada pelo ruído do 

empreendimento, em um raio de cerca de 2 km de distância 

Ainda, pode-se afirmar que os resultados do cenário de prognóstico são 

conservadores, já que não foram levadas em conta as perdas por transmissão das 

ondas sonoras através das paredes e lajes dos prédios onde se localizam as fontes. 
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Desta forma, espera-se que os níveis sonoros reais resultantes da operação do 

empreendimento sejam mais baixos do que o previsto neste estudo. 

A avaliação dos níveis sonoros previstos no cenário de prognóstico em 

comparação com o nível de critério de avaliação (NCA) da NBR 10.151:2000 para área 

rural mostra que este NCA (40 dB(A) diurno e 35 dB(A) noturno) será atendido apenas 

em locais distantes mais de 2 quilômetros das fontes sonoras industriais. Entretanto, ao 

fazer esta mesma avaliação levando em conta a modificação do zoneamento da ADA 

do empreendimento para adequação com as atividades a serem ali desenvolvidas, o 

novo NCA para área industrial (70 dB(A) diurno e 60 dB(A) noturno) passa a ser 

atendido na maior parte da ADA. 

Assim sendo, recomenda-se a alteração do zoneamento da ADA do 

empreendimento nas futuras revisões do zoneamento municipal, a fim de adequar a 

classificação da área com o uso a qual se destina: atividades de mineração e 

atividades industriais, e não mais área rural, que é a classificação atual. Esta alteração 

visa à compatibilização não apenas do zoneamento, mas consequentemente também 

do NCA aplicável na ADA do empreendimento. 

Finalmente, recomenda-se que sejam implementadas as medidas de controle e 

mitigadoras previstas nos programas ambientais do empreendimento, bem como boas 

práticas, a fim de minimizar o impacto das atividades do mesmo na paisagem sonora 

da região. Ressalta-se ainda a importância da realização de monitoramentos sonoros 

periódicos durante a operação do empreendimento, a fim de caracterizar em mais 

detalhe o impacto gerado e indicar a necessidade de implementação de outras 

medidas de controle. 
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obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação xbld.pkcf.dpn6.pums

IBAMA - CTF/APP 23/02/2015





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
53837         26/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

Dados Básicos:

CPF: 584.636.079-34

Nome: ELAINE APARECIDA BONACIM

Endereço:

Logradouro: RUA Prof. Terezita F. dos Santos Lima, 401

N.º: Complemento:

Bairro: Pilarzinho Município: CURITIBA

CEP: 82110-030 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 7 - Controle da Poluição
2 11 - Gestão Ambiental
3 3 - Qualidade do Solo
4 6 - Recursos Hídricos
5 4 - Uso do Solo
6 10 - Auditoria Ambiental
7 2 - Qualidade da Água
8 8 - Recuperação de Áreas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação xcne.xp1f.jphi.ammz

IBAMA - CTF/APP 26/03/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
924222        20/02/2015 20/02/2015 20/05/2015

Dados Básicos:

CPF: 004.810.979-70

Nome: André Luciano Malheiros

Endereço:

Logradouro: R. Eurides Maciel de Almeida, 609

N.º: Complemento:

Bairro: Uberaba Município: CURITIBA

CEP: 81560-460 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 10 - Auditoria Ambiental
2 7 - Controle da Poluição
3 11 - Gestão Ambiental
4 1 - Qualidade do Ar

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação dgcc.atls.8ay6.g3ka

IBAMA - CTF/APP 20/02/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
1563032       17/02/2015 17/02/2015 17/05/2015

Dados Básicos:

CPF: 042.828.999-13

Nome: Helder Rafael Nocko

Endereço:

Logradouro: Rua Argélia, 221

N.º: Complemento:

Bairro: Cajuru Município: CURITIBA

CEP: 82960-200 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 11 - Gestão Ambiental
2 2 - Qualidade da Água
3 1 - Qualidade do Ar
4 3 - Qualidade do Solo
5 8 - Recuperação de Áreas
6 6 - Recursos Hídricos
7 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação w7ti.dmht.b1u4.g3nr

IBAMA - CTF/APP 17/02/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:

324792 08/01/2015 08/01/2015 08/04/2015

Dados Básicos:

CPF: 040.896.119-89

Nome: Raphael Eduardo Fernandes Santos

Endereço:

Logradouro: Rua Goncalves Dias, 729/503

N.º: Complemento:

Bairro: Seminario Município: CURITIBA

CEP: 80240-340 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição

1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição

1 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos

2 5 - Educação Ambiental

3 8 - Recuperação de Áreas

4 15 - Anilhamento de Aves Silvestres

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação nbri.dnph.8lxn.tzra

IBAMA - CTF/APP 08/01/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
51541         19/01/2015 19/01/2015 19/04/2015

Dados Básicos:

CPF: 026.754.679-36

Nome: LEONARDO PUSSIELDI BASTOS

Endereço:

Logradouro: Rua Capitão Leonidas Marques, 1746 sobrado 06

N.º: Complemento:

Bairro: Uberaba Município: CURITIBA

CEP: 81550-000 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
2 11 - Gestão Ambiental
3 8 - Recuperação de Áreas
4 2 - Qualidade da Água
5 6 - Recursos Hídricos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação sxck.syfc.953w.cep9

IBAMA - CTF/APP 19/01/2015



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:

489908        08/02/2015 08/02/2015 08/05/2015

Dados Básicos:

CPF: 356.665.959-20

Nome: JOSÉ ROBERTO DE GÓIS

Endereço:

Logradouro: RUA TEIXEIRA SOARES

N.º: 17 Complemento: APTO 3

Bairro: SEMINÁRIO Município: CURITIBA

CEP: 80240-440 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 11 - Gestão Ambiental
2 2 - Qualidade da Água
3 8 - Recuperação de Áreas
4 6 - Recursos Hídricos
5 10 - Auditoria Ambiental
6 3 - Qualidade do Solo
7 4 - Uso do Solo
8 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação 9ktq.zcid.24r9.qbxl

IBAMA - CTF/APP 08/02/2015
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
1247441       24/02/2015 04/12/2014 04/03/2015

Dados Básicos:

CPF: 024.840.589-69

Nome: Fabrício Locatelli Trein

Endereço:

Logradouro: Costa Rica

N.º: Complemento:

Bairro: Bacacheri Município: CURITIBA

CEP: 82510-180 UF: PR

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Código Descrição
1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição
1 10 - Auditoria Ambiental
2 7 - Controle da Poluição
3 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
4 5 - Educação Ambiental
5 11 - Gestão Ambiental
6 1 - Qualidade do Ar
7 3 - Qualidade do Solo
8 8 - Recuperação de Áreas
9 6 - Recursos Hídricos
10 4 - Uso do Solo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação 3vqn.k28a.qzhx.cybw

IBAMA - CTF/APP 24/02/2015
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