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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Relatório Ambiental Simplificado - RAS da Ampliação do 

Terminal de Granéis Líquidos de titularidade da CPA - Terminal Paranaguá S.A, cujo 

nome fantasia é Terin - Terminais Inteligentes, denominado neste estudo como Ampliação 

TGL – Terin, localizado no município de Paranaguá, litoral do estado do Paraná. 

A apresentação deste estudo compõe o processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento e atende às diretrizes do Termo de Referência disponibilizado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP, da Resolução CEMA nº 065/2008, que “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.”. 

O empreendimento está localizado no município de Paranaguá e a sua ampliação visa a 

armazenagem de líquidos combustíveis inflamáveis e químicos, passando de 53.200 m³ 

para 244.000 m³, sendo que a área em operação atualmente armazena 53.200 m³ e as 

áreas a serem licenciadas armazenarão: 41.000 m³ (Terminal 2) e 150.000 m³ (Terminal 

3). Cabe ainda destacar que durante a operação serão armazenados granéis líquidos, 

combustíveis inflamáveis e químicos. 

Em termos de planejamento, o RAS é uma etapa do processo de estudos técnicos 

necessários para a viabilização do empreendimento, com o objetivo específico de analisar 

a sua viabilidade ambiental a fim de obter a Licença Prévia junto ao órgão licenciador. A 

emissão da Licença Prévia aprova a concepção e localização do empreendimento e 

estabelece as condicionantes ambientais necessárias para a instalação, a partir das 

recomendações e conclusões dos estudos ambientais apresentados no RAS. 

Na etapa seguinte, com base nos estudos e programas ambientais aqui apresentados, 

bem como nas condicionantes a serem estabelecidas pelo órgão licenciador na Licença 

Prévia, deverá ser elaborado o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - 

RDPA, cuja aprovação autoriza efetivamente a construção da ampliação, através da 

emissão da(s) respectiva(s) Licença(s) de Instalação. 

Assim, o estudo aqui apresentado servirá de base para todo o processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento, pois, além de orientar a emissão das licenças Prévia e de 

Instalação; contempla também os programas de controle e monitoramento ambiental 
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cujos relatórios de execução deverão ser considerados para emissão da Licença de 

Operação do futuro empreendimento. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão Social: CPA Terminal Paranaguá S.A. 

CNPJ: 24.093.861/0001-20 - Inscrição Estadual: 90720032-90 

Cadastro Técnico Federal – CTF Ibama: 6853640 

Endereço: Rua Francisco Machado, nº 835, sala 14, Vila Guadalupe, Paranaguá – PR 

CEP: 83.221-540 

Telefone: (11) 4349-9331 / (41) 2152-7507 

 

Representante Legal 

Nome: Israel Santos de Souza 

CPF: 177.971.968-00 

Cadastro Técnico Federal – CTF Ibama: Não Possui 

Endereço: Rua Francisco Machado, nº 835, sala 14, Vila Guadalupe, Paranaguá – 

PR 

Telefone: (11) 4349-9329/ (13) 98189-6900 

e-mail: israel.souza@terin.com.br 

 

Profissional para Contato 

Nome: Paulo Ferri 

CPF: 128.459.708-38 

Cadastro Técnico Federal – CTF Ibama: Não Possui 

Endereço: Rua Francisco Machado, nº 835, sala 14, Vila Guadalupe, Paranaguá – 

PR  

e-mail: paulo.ferri@terin.com.br 

Telefones: (11) 4349-9331 / (11) 94176-6544 

 

A Terin – Terminais Inteligentes, razão social CPA Terminal Paranaguá S.A., é um 

terminal marítimo alfandegado que opera no Porto de Paranaguá, estado do Paraná, 
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Brasil. O terminal iniciou suas atividades como CPA em junho de 2010 para atender o 

mercado de exportação de etanol. A partir de maio de 2016, após um plano de 

investimentos, a Terin passou a operar diferentes tipos de cargas líquidas, ampliando sua 

capacidade de movimentação para importação e exportação (TERIN, 2018). 

A localização do terminal em Paranaguá é estratégica para atender principalmente as 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, contando com uma das melhores 

condições para granéis líquidos do país, boa disponibilidade de janelas para atracação de 

navios no berço público, além de boas condições de calado. 

O terminal em operação pela Terin é conhecido como um dos mais produtivos do Brasil, 

chegando a movimentar mais de 1.000.000 m³ no primeiro ano de sua operação. Possui 

capacidade estática de 53.200 m³, capacidade dinâmica de 160.000 m³/mês, capacidade 

de operação rodoviária de 110 caminhões/dia e ferroviária de 28 vagões simultâneos. 

Demais atividades desenvolvidas pela empresa podem ser apreciadas em 

www.terin.com.br 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS 

Dados da Empresa Consultora 

Razão Social: Ambiotech Consultoria LTDA 

CNPJ: 04.004.535/0001-91 - Inscrição Estadual: isenta  

Cadastro Técnico Federal – CTF: 2041269 

Endereço: Rua Desembargador Vieira Cavalcanti nº 169, São Francisco 

           CEP 80.510-090, Curitiba-PR 

Telefone: (41) 3023-6622 - Fax: (41) 3023-6622 

 

Representante Legal da Ambiotech Consultoria 

Nome: Artur Cezar da Veiga Carvalho 

CPF: 253.994.629-15 

Cadastro Técnico Federal – CTF: 5118678 

 

Coordenação Geral do RAS e Pessoa de Contato 

Nome: Adriana Malinowski 

CPF: 921.323.919-04 

Cadastro Técnico Federal – CTF: 5042718 
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Endereço: Rua Desembargador Vieira Cavalcanti nº 169, São Francisco 

           CEP 80.510-090, Curitiba-PR 

e-mail: adrianamalinowski@ambiotech.com.br 

Telefone: (41) 3023-6622 - Fax: (41) 3023-6622 

 

A Ambiotech atua desde 2000 na elaboração de estudos ambientais, implantação e na 

fiscalização de programas ambientais de usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, 

subestações, parques eólicos, ferrovias, rodovias, portos e aterros sanitários. Dentre suas 

atividades destaca-se a elaboração de estudos ambientais, tais como: Estudos de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA / RIMA; Relatório Ambiental 

Simplificado - RAS; Relatório Ambiental Prévio – RAP; Projeto Básico Ambiental – PBA; 

Relatório Detalhamento de Programas Ambientais – RDPA; entre outros estudos; gestão 

de processos de licenciamento ambiental em órgãos municipais, estaduais e federais; 

monitoramento e resgate de fauna e flora; todas as atividades inerentes ao licenciamento 

arqueológico; recomposição florestal com mudas nativas; implantação de programas 

ambientais durante a instalação do empreendimento e sua operação; atividades de 

Engenharia do Proprietário Ambiental; due diligence como ferramenta para tomada de 

decisão; entre outras atividades ligadas a meio ambiente. Demais atividades 

desenvolvidas pela empresa podem ser apreciadas em www.ambiotech.com.br. 

Na elaboração deste estudo a Ambiotech teve como empresas parceiras as consultorias 

EnvEx, DQZ Acústica, CSA e Mobplan. 

A EnvEx Engenharia e Consultoria é uma empresa com sede em Curitiba especializada 

no desenvolvimento de estudos avançados de Engenharia e em Consultoria para a 

implantação e operação de empreendimentos dos mais diversos segmentos. Fundada em 

2006 neste estudo foi responsável pelo monitoramento da qualidade do ar e de odor, 

prática na qual atua desde o início de suas atividades, e, portanto, possui larga 

experiência nesta área. Os monitoramentos da qualidade do ar são sempre realizados em 

conformidade com a Resolução CONAMA Nº 003/1990 e demais requisitos legais 

aplicáveis. Nos monitoramentos da qualidade do ar também é realizado o monitoramento 

anemométrico (velocidade e direção do vento), conforme exigido na Resolução SEMA Nº 

016/2014, do Estado do Paraná. A empresa possui ainda uma estação meteorológica 

completa, que também pode ser usada nos monitoramentos da qualidade do ar. 
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A DQZ Acústica é uma empresa especializada em soluções acústicas para edificações e 

meio ambiente, em operação desde 2008. O monitoramento acústico do empreendimento 

contou com tecnologia de ponta em simulação computacional ainda na etapa de projeto e 

foi elaborado conforme recomendações das normas vigentes por medidores de nível de 

pressão sonora de alta qualidade. 

A CSA, responsável pela elaboração dos estudos do Meio Socioeconômico, atua na área 

da consultoria socioambiental com ênfase na abordagem dos problemas diversos a partir 

das Ciências Sociais e numa perspectiva interdisciplinar. Seu time de consultores é 

composto basicamente por sociólogos, antropólogos e outros profissionais atuantes em 

áreas afins desde 2010, sempre em defesa dos interesses relacionados à proteção 

ambiental e das populações em situação de impacto e/ou risco. 

A Mobplan Engenharia, fundada em 2007, atua no segmento de planejamento de trânsito 

e transportes, focando na sustentabilidade e viabilidade dos projetos, no presente estudo 

foi responsável pelas análises de impacto de tráfego, simulações de cenários futuros, 

avaliações e geração de alternativas, desde as etapas de pesquisas para coletas de 

dados até produção de relatórios. 



 

7 

1.3 DADOS DA EQUIPE TÉCNICA 

Nome Formação Profissional Função no RAS 

Nº de 
Registro em 
Conselho de 

Classe 

Nº de 
Registro no 
CTF/IBAMA 

Adriana Malinowski Engenheira Civil, M.Sc. Coordenação Geral 
CREA-PR 
75.160/D 

5.042.718 

Luciana Cardon Deboni 
Engenheira Agrônoma, 

Especialista 
Coordenação Técnica 

e Pedologia 
CREA-PR 
69.522/D 

2.829.817 

Daniel Macedo Neto 
Engenheiro Ambiental, 

Dr. 
Coordenação Técnica 
e Recursos Hídricos 

CREA-PR 
95.095/D 

2.646.989 

Melina Nagata Beltrane Engenheira Ambiental 
Clima e Condições 

Meteorológicas 
CREA-PR 
148.460/D 

7.075.943 

Ossama Mohamed 
Milad Harara 

Geólogo, PhD 

Geologia, 
Hidrogeologia, 
Geomorfologia, 

Geotecnia e Recursos 
Minerários 

CREA-PR 
104.777/D 

5.515.649 

David Queiroz Sant'Ana 
Arquiteto e Urbanista, 

M.Sc. 
Ruídos e Vibração 

CAU/BR 
A44998-9 

4.903.445 

Helder Rafael Nocko 
Engenheiro Ambiental, 

M.Sc. 
Qualidade do Ar e 

Odor 
CREA-PR 
86.285/D 

1.563.032 

Raphael Eduardo 
Fernandes Santos 

Biólogo, Especialista Fauna 
CRBio-PR 
45.317/07 

324.792 

Felipe Fiuza de Lima 
Engenheiro Florestal, 

M.Sc. 
Flora 

CREA-PR 
102.508/D 

6.094.140 

José Renato Teixeira 
da Silva 

Sociólogo, M.Sc. 
Coordenação de Meio 

Socioeconômico 
Registro no 
DRT 261/PR 

978.093 

Bruna Tays Silva Cientista Político, M.Sc. 
Meio 

Socioeconômico 
- 6.584.899 

Cláudia Santos Socióloga, M.Sc. 
Meio 

Socioeconômico 
- 7.172.766 

Tiago Otto Martins Engenheiro Civil 
Estudo de Polo 

Gerador de Tráfego 
CREA-PR 
89.680/D 

- 

Sonia Burmester do 
Amaral 

Geógrafa, M.Sc. Geoprocessamento 
CREA-PR 
28.698/D 

539.019 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Denominação oficial: Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos da Terin – Terminais 

Inteligestes (Ampliação TGL – Terin). 

Tipo: Carga, descarga, armazenamento e importação/exportação de granéis líquidos 

(combustíveis, inflamáveis, químicos em geral) com integração dos modais marítimo, 

ferroviário e rodoviário. 

Localização: Zona portuária (urbana) do município de Paranaguá. 

2.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

A Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos da Terin – Terminais Inteligentes tem por 

finalidade aumentar a capacidade de carga, descarga e armazenagem de granéis líquidos 

procedentes do exterior ou a ele destinados, com utilização do moderno Píer Público de 

Inflamáveis do Porto de Paranaguá, interligado ao Terminal por meio de dutos. 

O início do planejamento do Terminal existente remonta ao ano de 2002, quando foi 

fundada em Maringá a empresa denominada CPA Trading, cuja história se iniciou com a 

liberação da comercialização de álcool pelo governo brasileiro, quando as destilarias 

passaram a concentrar-se na produção e comercialização de álcool anidro e hidratado 

para os mercados interno e externo (LIVE AMBIENTAL, 2014). 

Em 2006 a CPA Trading adquiriu área de aproximadamente 16.000 m² em Paranaguá 

para fins de instalação de terminal de armazenamento e movimentação de álcool, com 

capacidade para 46.500 m³ e, para geri-lo, foi criada a empresa CPA – Armazéns Gerais 

Ltda. 

O Terminal iniciou suas atividades como CPA em junho de 2010 e a partir de maio de 

2016, após um plano de investimentos, a empresa Terin passou a operar diferentes tipos 

de cargas líquidas, ampliando sua capacidade de movimentação para importação e 

exportação. 

Visando à continuidade das ampliações, objetiva-se agora expandir o empreendimento 

em áreas próximas ao Terminal existente, construindo mais tanques de armazenamento e 

mais dutos para conexão com o Píer Público de Inflamáveis.  
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Justifica-se o empreendimento (Ampliação TGL – Terin) pela localização estratégica para 

atender principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil a partir de 

Paranaguá, onde já existe uma das melhores condições para granéis líquidos do país 

(boa disponibilidade de janelas para atracação de navios, boas condições de calado, etc.). 

A presença de grandes investimentos de outras empresas do mesmo ramo nessa região 

de Paranaguá reforça a atratividade do negócio de carga, descarga, armazenamento e 

importação/exportação de granéis líquidos. CBL, Cattalini, Vopak e a própria Petrobrás 

possuem grandes estruturas instaladas, sendo algumas recentemente inauguradas para 

armazenamento de óleo diesel, biodiesel, etanol, metanol, gasolina, nafta, entre outros 

(EXAME, 2018). 

Paranaguá tem se tornado um destino cada vez mais frequente para a entrada de 

derivados líquidos no Brasil. Entre os anos de 2011 e 2017 a movimentação de líquidos 

pelo Porto paranaense cresceu 81%, saltando de 4,2 milhões de toneladas em 2011, para 

7,7 milhões de toneladas em 2017. De janeiro a abril de 2017, por exemplo, a 

movimentação de granéis líquidos teve forte alta de 15%, aumento de 2,6 milhões de 

toneladas movimentadas (EXAME, 2018). 

Os benefícios da Ampliação do TGL – Terin não serão limitados aos seus investidores e 

clientes pois o Terminal ampliado propiciará também: reforço na infraestrutura de logística 

para importação e exportação de granéis líquidos; dinamização econômica a partir de 

empregos diretos e indiretos nas obras; oportunidades de prestação de serviços;  e 

incremento na arrecadação tributária com a expansão das atividades econômicas do 

empreendedor. 

2.2 COMPATIBILIDADE COM POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS 

São apresentados a seguir alguns planos e programas governamentais que apresentam 

compatibilidade com a implantação do empreendimento. Tais planos e programas 

revelam cenário positivo para novos empreendimentos desse ramo no Brasil, constituindo 

verdadeira necessidade para sustentar a retomada do crescimento econômico esperado 

para o país. 
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2.2.1 Plano Nacional de Energia 2050 

O Plano Nacional de Energia – PNE 2050 foi elaborado a partir de estudos desenvolvidos 

pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, órgão do Ministério de Minas e Energia - 

MME, e trata da consolidação de projeções de demanda energética que visam subsidiar 

todo o planejamento para suprimento dessa demanda tendo como horizonte o ano de 

2050. 

Para tal ano, o PNE trabalha com uma demanda de 595 milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo (tEP), sendo de 2,2 % ao ano a taxa de aumento da demanda 

energética entre 2013 e 2050. Os derivados de petróleo passam de 44,4% em 2013 para 

39,0% em 2050 do consumo estratégico nacional por fonte. Os derivados da cana-de-

açúcar passam de 16,2% em 2013 para 14,0% em 2050. 

Estes resultados refletem a crescente penetração do gás natural na matriz energética 

brasileira, deslocando o consumo de derivados de petróleo na indústria e residências 

(óleo combustível e GLP, principalmente). A queda da participação de derivados de 

petróleo na matriz também se deve à penetração de biocombustíveis no setor de 

transportes, em especial, o etanol em veículos de transporte individual (EPE, 2016). 

Essa lenta mudança na matriz energética brasileira projetada para 2050 não exclui a 

demanda por derivados de petróleo (diesel, gasolina, etc.) e por biocombustíveis, fazendo 

com que estruturas para carga, descarga e armazenamento desses produtos sejam cada 

vez mais necessárias. 

2.2.2 Plano Decenal de Expansão da Energia 2026 

Também elaborado pela EPE, o Plano Decenal de Expansão da Energia - PDE apresenta 

um planejamento integrado de oferta e demanda para o período  

2016 - 2026. Este plano é um instrumento de planejamento para o setor energético 

nacional, contribuindo para o delineamento das estratégias de desenvolvimento do país a 

serem traçadas pelo Governo Federal. 

Todas as avaliações são realizadas com base em um cenário de demandas estimado 

para o ano 2026, o qual prevê um aumento do consumo final de energia de 257 (109 tep) 

para 309 (109 tep) no Brasil. 
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Em seu Capítulo 6 – Abastecimento de Derivados de Petróleo, o PDE 2026 ressalta as 

necessidades de importação de derivados, as possibilidades de exportação de petróleo, e 

a importância dos investimentos no parque de refino e na infraestrutura logística. Destaca 

ainda que o balanço dos principais derivados de petróleo indica que o País deverá 

continuar como importador líquido, durante todo o horizonte de estudo, com destaque 

para os grandes volumes importados de nafta, querosene de aviação (QAV) e óleo diesel 

A (EPE, 2017). 

A necessidade de investimentos na infraestrutura logística e a projeção de que o Brasil 

continuará como importador líquido de derivados de petróleo são informações constantes 

no PDE 2026 que apresentam total compatilibidade com a Ampliação do TGL - Terin. 

2.2.3 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado no início de 2007 prevendo 

grandes investimentos em cinco grandes blocos, conforme segue: 

 infraestrutura – incluindo habitação, saneamento e transporte; 

 medidas para estimular o crédito e financiamento; 

 melhoria do ambiente de negócios; 

 desoneração tributária; e 

 medidas fiscais de longo prazo. 

Os recursos a serem investidos seriam fornecidos por empresas estatais, pela União e 

por empresas privadas; culminando numa série de medidas que têm por objetivo 

estimular o crescimento econômico e aumentar a oferta de empregos, de modo a 

promover melhoria nas condições de vida da população. 

O PAC enfatiza a necessidade de participação do setor privado no fortalecimento e 

reestruturação do setor de infraestrutura, em particular, dos portos e estruturas 

acessórias, o que apresenta compatibilidade com o plano de investimentos da Terin.  

2.2.4 Programa de Expansão Econômica de Paranaguá – PRODEPAR 

O Programa de Expansão Econômica de Paranaguá - PRODEPAR foi instituído pela Lei 

Municipal nº 2.894/2008 tendo como objetivo a concessão de incentivos tributários e 
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benefícios, para a implantação ou a ampliação de empreendimentos industriais, de alta 

tecnologia, turísticos, de instituições de ensino médio técnico e/ou superior, centros de 

distribuição e unidades logísticas de serviços e produtos no município de Paranaguá. 

Trata-se de uma iniciativa da administração local para atrair novos empreendimentos para 

o município com base na concessão de incentivos fiscais e benefícios. O PRODEPAR 

apresenta interface com a Ampliação do TGL – Terin pois a fase de obras e também a 

futura operação deste empreendimento logístico demandará mão-de-obra mais 

qualificada, a prestação de serviços mais especializados, além da interrelação com outros 

centros de distribuição e unidades logísticas de armazenamento. Todas essas demandas 

são, de certa forma, estimuladas pelo PRODEPAR e necessárias para que a ampliação 

das atividades portuárias seja revertida em maiores benefícios para Paranaguá. 

2.2.5 Novos Projetos – Porto de Paranaguá 

Segundo a Administração do Portos de Paranaguá e Antonina (APPA, 2018) novos 

projetos para melhoria das instalações portuárias estão previstos para Paranaguá, entre 

eles: reestruturação do corredor de exportação, corredor de exportação de granéis sólidos 

oeste, novo berço e pátio para terminal de contêineres, revitalização dos acessos 

marginais à BR-277 que levam ao Porto de Paranaguá, etc. 

Dentre esses novos projetos, a ampliação do cais de inflamáveis apresenta interface com 

o empreendimento em tela. Pretende-se ampliar o cais de inflamáveis com um píer de 

300 metros de comprimento que abrigará dois berços de atracação e será ligado ao atual 

cais por uma ponte de acesso de 250 metros. 

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a movimentação 

portuária de Paranaguá em 2018 (dados até julho) foi de 28,3 milhões de toneladas, 

sendo 19,2 milhões de toneladas embarcadas e 9,1 desembarcadas. A movimentação de 

granéis líquidos e gasosos (1,8 milhões de toneladas) é ainda pequena se comparada à 

de granéis sólidos (20,8 milhões de toneladas), porém é o tipo de carga que mais cresceu 

em comparação com o mesmo período do ano passado, registrando aumento de 37,53% 

(ANTAQ, 2018). 

A previsão de ampliação do cais somada ao crescimento na movimentação de granéis 

líquidos conforma um cenário favorável à implantação do empreendimento. 
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2.3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo serão apresentadas as características técnicas e a descrição da 

implantação dos Terminais de Granéis Líquidos. O layout de implantação do futuro 

empreendimento é apresentado no Apêndice 01 – Layout do empreendimento. 

2.3.1 Características Técnicas - Terminal 2 

Descrição das Instalações 

O primeiro novo terminal de tancagem da TERIN (Terminal 2) será implantado em uma 

área de aproximadamente 6.677,72 m² e é projetado para recebimento, armazenamento e 

expedições de líquidos combustíveis e químicos, pelos modais rodoviário, ferroviário e 

marítimo em 8 tanques verticais aéreos adequados para líquidos combustíveis e 

inflamáveis e 1 tanque vertical aéreo adequado para químicos. 

Os líquidos combustíveis e inflamáveis que podem ser armazenados nos 8 tanques 

verticais são: Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Nafta, Correntes de Hidrocarboneto, Xileno, 

Tolueno, Benzeno, Óleos de Petróleo. Os produtos químicos que podem ser 

armazenados no tanque de químicos são: Liviana, Correntes Gasosas de Refinaria – 

HLR, GTL – gas to liquids, Aguaraz, Xilois, Alimet, Óleo de Soja, Óleo de Palmiste, Soda, 

Melaço de Cana e Adubo líquido. 

Os tanques serão do tipo verticais aéreos com tetos fixos e projetados e construídos 

conforme normas API 650 e NBR 7821, equipados com controle de nível, chave de nível 

alto com sistema de alarme sonoro, válvulas de alívio de pressão e vácuo e com sistema 

de inertização com nitrogênio para os tanques de armazenamento de líquidos 

combustíveis. 

A Tabela 1 indica a capacidade e dimensões preliminares de cada tanque a ser instalado. 

TABELA 1 – CAPACIDADE DE CADA TANQUE A SER INSTALADO – TERMINAL 2 

Tanque nº Produto 
Capacidade 
Nom. (m³) 

Capacidade 
Oper. (m³) 

Diâmetro 
Interno (m) 

Altura 
Nominal 

(m) 

Altura 
Operacional 

(m) 

Material do 
Tanque 

TQ-2001 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2002 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2003 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 
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Tanque nº Produto 
Capacidade 
Nom. (m³) 

Capacidade 
Oper. (m³) 

Diâmetro 
Interno (m) 

Altura 
Nominal 

(m) 

Altura 
Operacional 

(m) 

Material do 
Tanque 

TQ-2004 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2005 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2006 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2007 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2008 
Combustíveis 

Inflamáveis 
4.965 4.820 16,23 24,00 23,30 

Aço 

Carbono 

TQ-2009 Químicos 2.520 2.420 13,36 18,00 17,30 Aço Inox 

 

A Tabela 2 sumariza as informações dos tanques no que se refere à tipo de fluido a ser 

estocado e capacidade total do Terminal. 

TABELA 2 – TIPO DE FLUIDO E CAPACIDADE TOTAL DO TERMINAL – TERMINAL 2 

Produtos Quantidade Capacidade Nominal (m³) Capacidade Operacional (m³) 

Combustíveis Inflamáveis 8 39.720 38.560 

Químicos  1 2.520 2.420 

Totais  9 42.240 40.980 

 

Os tanques indicados acima serão instalados em um dique de contenção, projetado de 

acordo com a norma NBR 17505, com área total de aproximadamente 3.933 m². 

Esta bacia de contenção será construída para garantir o volume de contenção conforme 

norma NBR 17505 (volume igual ao maior tanque instalado dentro do dique), o que 

resulta em uma bacia com muros de 2,20 m de altura (a confirmar durante detalhamento 

do projeto). Esta bacia é projetada para a contenção de eventuais derramamentos e 

possuirá sistema de drenagem controlado por válvulas a fim de se garantir do 

direcionamento correto do fluido contido (água pluvial limpa ou água contaminada). 

Será previsto sistema de detecção de vazamentos no fundo dos tanques para garantir 

proteção contra contaminação de solo.  

As distâncias mínimas entre os tanques verticais respeitam os requisitos preconizados na 

norma NBR 17505-2. Também atendendo os requisitos da NBR 17505 e Corpo de 

Bombeiros, está previsto sistema de combate a incêndio por espuma (tanque a ser 

combatido) e resfriamento dos tanques adjacentes. 
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Os tanques também serão projetados com escadas metálicas e passarelas para acessos 

e rotas de fugas. 

As novas bombas deste Terminal serão instaladas em uma casa de bombas, com área 

total de aproximadamente 229 m², construída em concreto armado e muros para 

contenção de eventuais derramamentos. As bombas utilizadas no Terminal 2 serão do 

tipo centrífugas, com selos mecânicos apropriados para os fluidos bombeados e 

acionadas por motores elétricos a prova de explosão. 

Recebimento e Expedição de Produtos através do Modal Marítimo 

Para importação e exportação de combustíveis e químicos a partir/de o Terminal 2, serão 

utilizadas as duas linhas existentes de 12” de aço inox que interligam o Terminal 1 

(Terminal existente) da TERIN com o Píer Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá. 

Para isso, serão instaladas duas linhas de 12” de aço inox interligando a casa de bombas 

do Terminal 1 com a nova casa de bombas do Terminal 2. 

Quando houver exportação de produtos do Terminal 2 para os navios, serão utilizadas 

bombas novas instaladas na casa de bombas do Terminal 2 com capacidade de 300 m³/h 

cada (duas bombas instaladas + 1 bomba reserva) e controle por inversor de frequência, 

direcionando o produto recalcado até a sucção das bombas de exportação existentes no 

Terminal 1, de vazão 600 m³/h, que farão o bombeamento até o Píer. 

Estas mesmas bombas e tubulações serão utilizadas para transferência entre tanques 

dos Terminais 1 e 2. 

Quando houver importação de produto dos navios para o Terminal 2, serão utilizadas as 

bombas do próprio navio para este serviço. 

Recebimento e Expedição de Produtos através de Modal Rodoviário e Ferroviário 

Não está prevista a instalação de nova plataforma para carregamento e descarregamento 

de combustíveis e químicos a partir do Terminal 2. 

Os produtos armazenados dentro deste terminal serão direcionados para o Terminal 1 

para que possam serem expedidos via carregamento rodoviário ou ferroviário, a partir de 

infraestrutura existente. 
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Este direcionamento será realizado através de duas linhas novas de 12” de aço inox 

interligando a casa de bombas do Terminal 1 com a casa de Bombas do Terminal 3. 

Demais Sistemas e Estruturas de Apoio 

No Terminal 2, está prevista a instalação dos seguintes sistemas periféricos ao Terminal: 

 Casa de bombas onde serão instaladas as bombas de exportação e transferência 

para o Terminal 1. 

 Sala elétrica onde serão instalados os transformadores de energia, a Central de 

Controle de Motores (CCM) e o Gerador de Energia a Diesel. 

 Portaria com controle de acesso. 

O Sistema de Combate a Incêndio deste Terminal será realizado pelo Sistema de 

Combate a Incêndio do Terminal 1 existente com a validação do sistema existente para o 

novo Terminal. 

As utilidades a serem utilizadas neste Terminal (ar comprimido, água e nitrogênio) 

também serão provenientes do Terminal 1. 

2.3.2 Características Técnicas – Terminal 3 

Descrição das Instalações 

O segundo novo terminal de tancagem da TERIN (Terminal 3) será implantado em uma 

área de aproximadamente 33.770,00 m² e é projetado para recebimento, armazenamento 

e expedições de líquidos combustíveis e químicos, pelos modais rodoviário, ferroviário e 

marítimo em 19 tanques verticais aéreos adequados para líquidos combustíveis e 

inflamáveis e 3 tanques verticais aéreos adequados para químicos. 

Os líquidos combustíveis e inflamáveis a serem armazenados são: Óleo Diesel, Gasolina, 

Etanol, Nafta, Correntes de Hidrocarboneto, Xileno, Tolueno, Benzeno, Óleos de Petróleo. 

Os produtos químicos são: Liviana, Correntes Gasosas de Refinaria – HLR, GTL – gas to 

liquids, Aguaraz, Xilois, Alimet, Óleo de Soja, Óleo de Palmiste, Soda, Melaço de Cana e 

Adubo líquido. 

Os tanques serão do tipo verticais aéreos com tetos fixos e projetados e construídos 

conforme normas API 650 e NBR 7821, equipados com controle de nível, chave de nível 

alto com sistema de alarme sonoro, válvulas de alívio de pressão e vácuo e com sistema 
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de inertização com nitrogênio para os tanques de armazenamento de líquidos 

combustíveis. A Tabela 9 indica a capacidade de cada tanque a ser instalado. 

TABELA 3 – CAPACIDADE DE CADA TANQUE A SER INSTALADO – TERMINAL 3 

Tanque nº Produto 
Cap. 
Nom. 
(m³) 

Cap. 
Oper. 
(m³) 

Diâmetro 
Interno (m) 

Altura 
Nominal 

(m) 

Altura 
Operacional 

(m) 

Material 
do Tanque 

TQ-3001 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3002 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3003 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3004 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3005 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3006 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3007 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3008 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3009 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3010 
Combustíveis 
Inflamáveis 

10.040 9.600 21,96 26,5 25,36 
Aço 

Carbono 

TQ-3011 Químicos 2.325 2.000 12,41 19,2 16,54 Aço Inox 

TQ-3012 Químicos 2.325 2.000 12,41 19,2 16,54 Aço 

TQ-3013 Químicos 2.325 2.000 12,41 19,2 16,54 Aço 

TQ-3014 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3015 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3016 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3017 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3018 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3019 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3020 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3021 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 

TQ-3022 
Combustíveis 
Inflamáveis 

6.150 5.600 17,19 26,5 24,14 
Aço 

Carbono 
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A Tabela 4 sumariza as informações dos tanques no que se refere à tipo de fluido a ser 

estocado e capacidade total do Terminal. 

TABELA 4 – TIPO DE FLUIDO E CAPACIDADE TOTAL DO TERMINAL – TERMINAL 3 

Produtos Quantidade Capac. Nominal (m³) Capac. Operacional (m³) 

Combustíveis Inflamáveis Tipo TQ.1 10 100.400 96.000 

Combustíveis Inflamáveis Tipo TQ. 2 9 55.350 50.400 

Químicos 3 6.975 6.000 

Totais 22 162.725 152.400 

 

Os tanques indicados acima serão instalados em dois diques de contenção projetado de 

acordo com a norma NBR 17505. O dique de contenção mais a norte do Terminal tem 

área total de aproximadamente 6.225 m² e o dique de contenção a sul tem área total de 

aproximadamente 8.693 m². 

Cada bacia de contenção será construída para garantir o volume de contenção conforme 

norma NBR 17505 (volume igual ao maior tanque instalado dentro do dique), o que 

resulta em bacias com muros de 2,20 m de altura (a confirmar durante detalhamento do 

projeto). Esta bacia é projetada para a contenção de eventuais derramamentos e possuirá 

sistema de drenagem controlado por válvulas a fim de se garantir do direcionamento 

correto do fluido contido (água pluvial limpa ou água contaminada). 

Será previsto sistema de detecção de vazamentos no fundo dos tanques para garantir 

proteção contra contaminação de solo. 

As distâncias mínimas entre os tanques verticais respeitam os requisitos preconizados na 

norma NBR 17505-2. 

Também atendendo os requisitos da NBR 17505 e Corpo de Bombeiros, está previsto 

sistema de combate a incêndio por espuma (tanque a ser combatido) e resfriamento dos 

tanques adjacentes. 

Os tanques também serão projetados com escadas metálicas e passarelas para acessos 

e rotas de fugas. 

As novas bombas deste Terminal serão instaladas em duas casas de bombas, com área 

total de aproximadamente 727 m² (casa de bombas a norte) e 937 m² (casa de bombas a 

sul), construídas em concreto armado e muros para contenção de eventuais 

derramamentos. As bombas utilizadas no Terminal 3 serão do tipo centrífugas, com selos 
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mecânicos apropriados para os fluidos bombeados e acionadas por motores elétricos a 

prova de explosão. 

Recebimento e Expedição de Produtos através do Modal Marítimo 

Para importação e exportação de combustíveis e químicos a partir/de o Terminal 3, serão 

instaladas quatro novas linhas de 8” de aço inox interligando o Terminal 3 da TERIN com 

o Píer Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá. 

As quatro linhas novas terão o mesmo encaminhamento das linhas existentes da TERIN 

(duas linhas de 12” de aço inox) e serão instaladas dentro da linha de servidão existente e 

aproveitando parte da infraestrutura existente. 

A vazão máxima para cada linha de 8” será de 380 m³/h com velocidade de 

bombeamento de ~3,0 m/s. 

Quando houver exportação de produtos do Terminal 3 para os navios, serão utilizadas 

bombas novas instaladas na casa de bombas do Terminal 3 com capacidade de 380 m³/h 

cada (duas bombas instaladas + 1 bomba reserva) com inversor de frequência. 

Quando houver importação de produtos dos navios para o Terminal 3, serão utilizadas as 

bombas do próprio navio para este serviço. 

Recebimento e Expedição de Produtos através de Modal Rodoviário 

No Terminal 3, será instalado uma nova plataforma de carregamento e descarregamento 

de caminhões com quatro ilhas centrais e oito baias onde ocorrerão o carregamento e/ou 

o descarregamento de caminhões. 

As plataformas serão equipadas com escadas pantográficas e sistema de trava-quedas. 

Além disso, as plataformas de carregamento e descarregamento possuem sistema de 

aterramento, para proteção dos caminhões tanque. 

Em cada baia está prevista a instalação de dois braços de carregamento de 4”, que 

podem abastecer simultaneamente os dois reservatórios de um caminhão bi-trem ou um 

reservatório de um caminhão com trem único. A capacidade máxima de cada braço de 

carregamento é de 140 m³/h. 
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Para o carregamento de caminhões está prevista a instalação de bombas dedicadas com 

capacidade máxima para alimentar até três baias simultaneamente em cada casa de 

bombas. 

Em cada baia também está prevista a instalação de uma bomba de descarregamento de 

caminhão para envio do produto para estocagem nos tanques. Cada bomba de 

carregamento terá uma capacidade de aproximadamente 100 m³/h. 

Demais Sistemas e Estruturas de Apoio 

No Terminal 3, está prevista a instalação dos seguintes sistemas periféricos ao Terminal: 

 Casa de bombas onde serão instaladas as bombas de exportação e bombas de 

carregamento para cada dique de contenção; 

 Balanças rodoviárias para medição na entrada e saída de caminhões; 

 Sala elétrica onde serão instalados os transformadores de energia, a Central de 

Controle de Motores (CCM) e o Gerador de Energia a Diesel; 

 Sistema de Combate a Incêndio com tanque de armazenamento de água, sistema 

de bombas e sistema de espuma; 

 Separador Água e Óleo; 

 Portaria com controle de acesso; 

 Prédio Administrativo; e 

 Área para estacionamento de caminhões. 

As utilidades a serem utilizadas neste Terminal (ar comprimido, água e nitrogênio) serão 

provenientes do Terminal 1. 

2.3.3 Descrição da etapa de implantação 

A obra será realizada em duas etapas distintas. A fase 01 será a construção do Complexo 

de parte do Terminal 03, serão realizadas obras de infraestrutura para cerca de 

100.000m³, aproximadamente 10 (dez) tanques com capacidade de 9.600m³ e 1 (um) 

tanque com capacidade de 2.000m³.  

Já Fase 02 será realizada posterior a conclusão da Fase 01 e terá capacidade instalada 

de aproximadamente 91.000m³. A construção desta fase será realizada no Terminal 02 e 

Terminal 03 em conjunto. No Terminal 02 serão instaladas a infraestrutura de 8 (oito) 

tanques de capacidade de 4.820m³ e 1 (um) tanque de 2.420m³. 
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Na Figura 1 apresenta a localização e a divisão das etapas da obra de construção dos 

Terminais. 

 

FIGURA 1 – DIVISÃO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL 02 E 03 

FONTE: PROMON ENGENHARIA, 2018 

 

2.3.3.1 Canteiro de Obras 

O empreendimento possuirá um canteiro localizado dentro do novo Terminal 3, em área 

próxima a Plataforma de Carregamento, em local que no após o final da obra será 

destinado ao trânsito interno dos caminhões. Vale ressaltar que a implantação deste 

canteiro será provisória, sendo a sua retirada junto com a finalização da obra.  
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O canteiro de obra possui área de aproximadamente 1.935 m². As instalações provisórias 

compreendem no conjunto de edificações, espaços, sistemas de utilidades, etc. que 

visam acomodação e alojamento (áreas de convívio) de operários durante a fase de 

obras. Quanto às edificações, a validação do sistema construtivo sugerido neste 

documento ou proposição de outro sistema construtivo “industrializado”, durante os 

trabalhos de cotação e contratação dos serviços, estará vinculada a melhor relação custo-

benefício. A Figura 2 ilustra o layout do Canteiro de Obras. 

 

FIGURA 2 – REPRESENTAÇÃO DO LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS  

FONTE: ADAPTADO DE E.TRIN001-TU2-00001 

 

As principais edificações do canteiro de obras estão sucintamente descritas abaixo: 

Escritório 

Para o escritório da obra, serão previstos: 
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 Área de trabalho da Engenharia - Área para funcionários com estações de 

trabalhos independentes e infraestrutura de rede, força e telefonia; 

 Sala do Gerente do Contrato - Área para uma estação de trabalho com 

infraestrutura de rede, força e telefonia/ Área para uma mesa de reunião; 

 Sala de Reunião – Área para uma mesa de reunião para com infraestrutura de 

rede, força e telefonia; 

 Arquivo Técnico - Área para uma estação de trabalho com infraestrutura de rede, 

força e telefonia/ Área livre para arquivos; 

 Sala de Treinamento – Área para uma estação de trabalho com infraestrutura de 

rede, força e telefonia/ Área de cadeiras / Acesso interno e externo ao prédio de 

escritório; 

 Sanitários Masculinos; 

 Sanitários Femininos; 

 Copa – Bancada com pia/ Área para geladeira com ponto de força/ Área para 

máquina de café com ponto de força e água; 

 DML – Área para depósito do material de limpeza. 

Refeitório 

Para o refeitório da obra será previsto: 

 Mesas e cadeiras para atender todos os colaboradores previstos, levando em 

consideração os turnos da obra; 

 Área para recebimento, armazenamento, preparo, aquecimento, distribuição, 

limpeza e descarte dos alimentos; 

 Sala para Nutricionista; 

 Lavatórios para higienização das mãos. 

Área de Vivência 

Para a área de convivência, serão previstos: 

 Ponto para instalação de televisor; 



 

24 

 Área de bancos para descanso. 

 

Sanitários e Vestiários 

Para os sanitários e vestiários, serão previstos: 

 Vestiário com área para chuveiros separada da área de armários; 

 Sanitários com área de lavatórios separada da área dos vasos/ mictórios; 

 Interligação interna entre vestiário e sanitário; 

 DML – Área para depósito do material de limpeza. 

Ambulatório 

Para o ambulatório, serão previstos: 

 Sala do médico;  

 Enfermaria; 

 Triagem; 

 Sanitário Masculino; 

 Sanitário Feminino. 

Portarias, almoxarifados e baias de resíduos 

 Guarita – Bancada para duas pessoas com ponto de rede, força e telefonia; 

 Área coberta para almoxarifado com área para triagem (recebimento e entrega de 

material); 

 Sanitários; 

 Área para armazenamento dos resíduos em baias individualizadas. 

Sistemas Construtivos do Canteiro 

A escolha da tipologia do sistema construtivo se restringirá a sistemas construtivos 

“industrializados”, tipo pré-fabricado, painéis modulares, steel frame ou contêiner, e 

considerarão os seguintes critérios: custos de aquisição, implantação e manutenção, 
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reaproveitamento, durabilidade, facilidade de montagem e desmontagem, isolamento 

térmico e impacto visual.  

 Paredes 

Com acabamento em pintura/ revestimento conforme NR-18. 

 Pisos  

Com acabamento em cerâmica conforme NR-18 sobre contrapiso nos prédios: 

Escritório; Refeitório/Cozinha; Ambulatório; Vestiário/Sanitários. Para os demais 

prédios o piso será em cimento queimado. O piso acabado das edificações deve estar 

10 cm acima da circulação interna e, sendo assim, 20 cm da cota de implantação do 

terreno. 

 Portas 

Portas em madeira conforme NR-18, sendo: 

o 0,80m para acesso a salas e sanitários administrativos; 

o 1,60m em duas folhas para: 

 Entrada/Saída do Escritório; 

 Entrada/Saída do Refeitório; 

 Entrada/Saída do Vestiário/Sanitário; 

 Entrada/Saída do Ambulatório; 

 Janelas 

As janelas serão instaladas conforme as Normas NR 18 em todos os prédios 

Administrativos e de Apoio. 

 Forro  

Em réguas de madeira ou PVC de 20 cm, com estrutura auxiliar metálica.  

 Louças e metais 

Louças e metais conforme as Normas NR 18. 

Gestão de recursos hídricos e efluentes para o período de obras 

O Canteiro de Obras será atendido com toda a infraestrutura necessária como: 

reservatório de água potável, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 



 

26 

sistema de drenagem das águas pluviais, energia elétrica e coleta e armazenamento 

de resíduos sólidos.  

Os respectivos instrumentos de controle ambiental estão descritos a seguir: 

 Rede de drenagem de águas pluviais: para a drenagem superficial limpa, o 

tempo de retorno será de 25 anos, conforme recomendações. Toda a precipitação 

que ocorrer na área da implantação será captada por dispositivos convencionais de 

drenagem (bocas-de-lobo; bocas-de-leão; canaletas; etc.). Caso necessário, serão 

implantados dispositivos de dissipação de energia (escada hidráulica; bacia de 

dissipação; pedra-de-mão argamassada; etc.). A drenagem pluvial limpa, sem 

contaminação, poderá após análises, ser aproveitada para fins não potáveis.  

Nas áreas que estão suscetíveis a óleo, conforme resolução CONAMA 430/2011, 

deverão possuir Caixas Separadoras de Água e Óleo e tratamentos 

complementares. Para as regiões que estão vulneráveis à vazamentos de líquidos, 

as mesmas deverão possuir sistema que contenha e remova o efluente, afim de 

adequar a qualidade da água para o descarte. 

Com relação à Drenagem Subterrânea para regiões com aterros ou com 

possibilidades de corpos d´agua, a mesma será constituída por tubos perfurados e, 

com o seu devido descarte.  

 Sistema de Abastecimento de Água: o sistema de água fria será provido de 

caminhões pipas ou diretamente da rede geral (concessionária deverá aprovar 

previamente a utilização), o qual abastecerá um reservatório de fibra dentro da 

edificação, dimensionadas para um volume útil que suporte 24 horas de déficit no 

abastecimento. Junto a esse sistema, serão previstas entradas para abastecimento 

do reservatório por caminhões Pipa (caso ocorra falha do sistema público).  

 A água para consumo humano será proveniente de empresa distribuidora por meio 

de galões. O volume armazenado na cisterna será clorado e gradativamente 

bombeado a uma torre metálica (sistema de recalque), criando uma carga 

hidráulica suficiente para atender todos os pontos do canteiro com a devida 

pressão e vazão (de acordo com NBR 5626/98- Instalação Predial de água Fria). 

Para o dimensionamento, deverão ser considerados os índices da Tabela 5, a qual 

relaciona o volume de água para o consumo humano de acordo com a quantidade 

de funcionários no período de pico.  
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TABELA 5 - ÍNDICES PARA O DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO  

Consumos de água potável 

Uso Índice utilizado Funcionários Litros/dia 

Sanitários 70 l(func*dia) 500 35000 

Chuveiros (banhos de 5min) 0,2 l(s*func*dia) 400 24000 

Lavagem de pratos 5 l(refeição*dia) 500 2500 

Consumo de água total (l/dia) 
 

61500 

Consumo de água total (m³/dia) 
 

61,50 

 

 Esgotamento Sanitário: Os efluentes gerados no Canteiro de Obras serão 

encaminhados para ETE Compacta instalada no próprio local. Parte deste efluente 

tratado poderá ser reutilizada na irrigação de áreas revegetadas, umectação, 

lavagem de veículos, descargas de sanitários e outras atividades que não 

demandem água potável. A parte não reaproveitada será encaminhada para 

tratamento por empresa especializada e devidamente licenciada. O esgoto 

sanitário deverá ser tratado de acordo com a vazão originada no canteiro, e os 

índices físico-químicos aceitáveis do resíduo final. O tratamento do esgoto será 

feito por uma estação compacta (ver Figura 3), que será implantada em local 

apropriado, visando uma localização afastada do refeitório/cozinha. Estima-se que 

90 % do consumo de água transformam-se em esgoto sanitário e, 30 % do 

consumo de obra, gerem efluentes (oleosos ou contaminados) a serem tratados ou 

destinados adequadamente na ETE Compacta. A Figura 4 retrata o fluxograma e a 

porcentagem do consumo de água que se transforma em cada tipo de efluente. 
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FIGURA 3 – PROCESSO DE TRATAMENTO ESTIMADO PARA EFLUENTES SANITÁRIOS DURANTE O PERÍODO 
DE OBRA – ETE COMPACTA 

FONTE: MIZUMO. DISPONÍVEL EM: < HTTP://WWW.MIZUMO.COM.BR/INDEX.PHP/SITE/PLUS >. ACESSO EM: 
NOVEMBRO, 2016 

 

 

FIGURA 4 – FLUXOGRAMA REFERENTE À GERAÇÃO DE EFLUENTES A PARTIR DO CONSUMO DE ÁGUA 

FONTE: TERIN, 2016 

 

O esgoto deverá ser tratado de acordo com a vazão originada no canteiro e os índices 

físico-químicos aceitáveis do resíduo final. 

Adotando os índices abaixo, obteve-se um total de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) para o canteiro de obras.  

http://www.mizumo.com.br/index.php/site/plus
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 Uso sanitário 

 

  Cozinha Industrial 

 

 Lavagem de pratos 

 

 DBO total 

 

Considerando a relação: 

Esgoto/Água = 0,90 

Logo se obtém: 

 

Portanto têm-se os seguintes parâmetros: 

 

Considerando uma eficiência de 90% no tratamento (ETE compacta), tem-se: 

 

Com relação ao descarte do lodo fresco e líquido após a ETE, este será descartado 

via empresas em caminhões limpa fossa, como se descreve a seguir. 

 Lodo fresco sendo retirados por empresa credenciada: 

Considerando um volume de esgoto de: 
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A remoção de lodo será: 

 Lodo no reator Anaeróbico, a cada 6 meses e; 

 Lodo no reator Aeróbico, a cada 12 meses.  

 

 Demanda de água de reuso 

Estimou-se uma demanda de água de reuso (destinada aos mictórios, vasos 

sanitários) de: 

 

Ressalta-se que essa estimativa contempla apenas a demanda da fase de obras. 

 Tratamento dos Efluentes nos Canteiros Avançados (frentes de obras):  

Será por meio de banheiros químicos e banheiros contêineres, sendo a sua 

higienização realizada de forma periódica e seus efluentes retirados por empresa 

licenciada para tratamento. 

 Sistema de Energia Elétrica:  

O fornecimento de energia elétrica para o canteiro será através de rede de 

distribuição proveniente da concessionária. Na frente de obras, serão instalados 

geradores movidos a óleo diesel, dotados de dispositivos de contenção de 

vazamentos, kit para emergência ambiental, extintor de incêndio, isolamento, 

sinalização de identificação, visando o controle ambiental e segurança no uso destes 

equipamentos. 

 Descargas Elétricas:  

O projeto de proteção contra descargas atmosféricas deverá ser em conformidade 

com as normas ABNT e conjuntos metálicos no exterior de edificações deverão 

possuir para-raios. 

 Central de Armazenamento de Produtos Químicos:  
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Todos os produtos e materiais perigosos deverão possuir Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos – FISPQ, que será mantida junto ao local de 

armazenamento dos mesmos. A área de armazenamento deverá ser isolada e 

sinalizada, atendendo às Normas: NBR 17505-1, NBR 17505-2, NBR 17505-3, NBR 

17505-4, NBR 17505-5, NBR 17505-6  e NBR 17505-7.  

O acesso aos produtos e materiais será permitido somente às pessoas autorizadas, 

que possuem conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados em caso de 

eventual acidente. 

 Central de Armazenamento de Resíduos: 

Para o despejo de materiais descartáveis e orgânicos, que não são passíveis de 

tratamento convencional, está conjecturada no projeto a central de resíduos. Esta 

central de armazenamento de resíduo será construída em alvenaria e dotada de piso 

impermeável, quando necessário, e divisórias evitando o contato e/ou contaminação 

entre os resíduos armazenados. O armazenamento se dará de forma a prevenir a 

atração, abrigo ou geração de vetores. Para materiais recicláveis está prevista a 

Central de Reciclagem.  

Os acessos às duas instalações serão limitados aos trabalhadores treinados. 

Para a fase de instalação do canteiro de obras, os resíduos gerados são: restos de 

madeira; sacaria de embalagens plásticas; sacos e caixas de embalagens de 

papelão; restos de ferro; aço; fiação; arames; etc. Mensalmente, serão produzidos 

cerca de 3 m³ de madeiras; 1 m³ de papel; 1 m³ de plástico e 2 m³ de metal. 

Na fase de obras os resíduos são: restos de madeira; sacaria de embalagens 

plásticas; aparas de tubulações; sacos e caixas de embalagens de papelão; papéis de 

escritório; restos de ferro; aço; fiação; arames; etc. Mensalmente, serão gerados em 

torno de: 3 m³ de madeiras; 2 m³ de papel; 2 m³ de plástico e 3 m³ de metal. 

2.3.3.2 Instalação de Acessos 

O acesso ao empreendimento será feito através de vias já existentes. As principais 

vias previstas de acesso à obra de construção do Terminal 03 é pela Av. Cel. Santa 

Rita, entre as Ruas José Cadilhe e Francisco Machado. Já o acesso dos veículos 

durante a obra de construção do Terminal 02 se dará através da Rua José Cadilhe. 
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2.3.3.3 Mão de Obra 

Durante a implantação do empreendimento é esperada a mão de obra de 550 

trabalhadores, considerando o pico de obra. Também deve ser considerada a 

movimentação média diária de 7 a 8 caminhões/dia e no pico da obra de 15 

caminhões/dia, conforme pode ser observado na figura na sequência. 

 

FIGURA 5 – QUANTIFICAÇÃO DE CAMINHÕES DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.3.3.4 Cronograma 

Na sequência é apresentado o cronograma de implantação dos futuros Terminais de 

Granéis Líquidos. A implantação do Complexo de Terminais está estimada em 41 

(quarenta e um) meses e cada fase terá duração de cerca 21 meses. A previsão para 

início das atividades de construção, de acordo com a empresa Promom Engenharia, é 

para o mês de abril de 2019 e encerramento em agosto de 2022. 
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FIGURA 6 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  
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2.4 LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE  

O empreendimento está localizado no município de Paranaguá e a sua ampliação visa a 

armazenagem de líquidos combustíveis, inflamáveis e químicos em geral, passando de 

uma capacidade atual de 53.000 m³ para 244.000 m³, sendo que a área em operação 

atualmente armazena 53.000 m³ e as áreas a serem licenciadas armazenarão 150.000 m³ 

(Terminal 3) e 41.000 m³ (Terminal 2).  

A Figura 7 apresenta a localização do empreendimento no município de Paranaguá, 

enquanto que a Figura 8 mostra a localização dos futuros Terminais em relação ao 

Terminal já existente. 

 

FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM PARANAGUÁ 
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FIGURA 8 – LOCALIZAÇÃO DOS FUTUROS TERMINAIS 

 

Na Figura 9 é apresentada a localização das coordenadas do duto e dos futuros 

Terminais de Granéis Líquidos e na sequência as coordenadas nas Tabela 6, Tabela 7 e 

Tabela 8. 
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FIGURA 9 – PONTOS DAS COORDENADAS DO FUTURO EMPREENDIMENTO 

 

TABELA 6 - COORDENADAS DO FUTURO DUTO (UTM, SIRGAS 2000, 22J) 

Ponto Coordenadas 

1 748565 7175918 

2 748557 7175922 

3 748516 7175952 

4 748485 7175903 

5 748178 7176081 

6 748042 7176162 

7 748026 7176154 

8 747970 7176184 

9 747979 7176199 

10 747939 7176252 

11 747928 7176416 
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Ponto Coordenadas 

12 747912 7176524 

13 747885 7176668 

14 747845 7176856 

15 747809 7177030 

16 747785 7177140 

17 747763 7177235 

18 747851 7177254 

 

TABELA 7 - COORDENADAS DO TERMINAL 2 (UTM, SIRGAS 2000, 22J) 

Pontos Longitude Latitude 

1 748460 7175892 

2 748436 7175841 

3 748521 7175794 

4 748566 7175827 

 

TABELA 8 - COORDENADAS DO TERMINAL 3 (UTM, SIRGAS 2000, 22J) 

Pontos Longitude Latitude 

1 748522 7176135 

2 748539 7176160 

3 748568 7176137 

4 748627 7176175 

5 748701 7176173 

6 748726 7176160 

7 748747 7176138 

8 748740 7176116 

9 748754 7176105 

10 748704 7175969 

11 748694 7175971 

12 748682 7175954 

13 748542 7176055 

14 748567 7176091 
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2.5 ÓRGÃO FINANCIADOR E VALOR DA ATIVIDADE 

O investimento financeiro na ampliação do Terminal de Granéis Líquidos da Terin é de 

cerca de R$ 364.437.265,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta 

e sete mil, duzentos e sessenta e cinco de reais). 

2.6 EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efluentes líquidos em obras de terminais de granéis líquidos podem ser atribuídos 

basicamente à geração de esgoto sanitário (decorrentes das atividades diárias dos 

trabalhadores), à concretagem de fundações e bacias de contenções dos tanques e 

demais estruturas em concreto, às águas residuárias de lavagem de 

veículos/equipamentos e efluentes de pequenas manutenções mecânicas (contaminados 

com óleo).  

Caso não seja possível a conexão com a rede coletora de esgoto da Paranaguá 

Saneamento, para o canteiro de obras, deverão ser projetados sistemas de tratamento de 

esgoto compostos por tanques sépticos dimensionados de acordo com a Norma NBR 

7.229/93. Adicionalmente, deverão ser construídos dispositivos para tratamento 

secundário dos esgotos, como filtros anaeróbios, que conferem ao sistema acoplado 

(fossa + filtro) uma eficiência global da ordem de 80 a 85% em termos de remoção de 

matéria orgânica. Caso não seja instalado sistema de tratamento secundário, caminhões 

do tipo limpa-fossa deverão fazer a coleta periódica dos efluentes das fossas, destinando-

os a estações de tratamento de esgotos (ETEs) devidamente licenciadas. 

Banheiros químicos (fixos ou móveis), na proporção mínima de 1 para cada 20 

colaboradores, deverão ser estrategicamente distribuídos e ter seus dejetos recolhidos 

para lançamento em ETEs ou no sistema de tratamento construído no canteiro. 

A concretagem das fundações dos tanques e demais estruturas da Ampliação do TGL - 

Terin demandará o uso de betoneiras e caminhões betoneira nas frentes de obra. O 

concreto a ser utilizado será majoritariamente usinado, transportado até o local das obras 

por caminhões betoneira. Caso a empreiteira opte por produzir concreto no sítio de obra, 

deverá ser planejado e executado um decantador para retenção de sólidos suspensos e 

uma correção de efluente com pH básico, antes da destinação para galeria de águas 

pluviais (não existem corpos hídricos nos terrenos pretendidos para a Ampliação do TGL - 

Terin). Este efluente não deverá ser disposto diretamente sobre o solo e deverão ser 
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atendidos os parâmetros de lançamento de efluentes discriminados pela Resolução 

CONAMA nº 430/2011.  

Já as águas residuárias de lavagem de veículos/equipamentos e os efluentes de 

pequenas manutenções mecânicas, que podem estar contaminados com óleo, gerados 

no canteiro de obras, devem passar, obrigatoriamente, por sistema de Caixa Separadora 

de Água e Óleo – SAE, antes do seu lançamento final. A construção do conjunto de 

caixas deverá obedecer à Norma NBR ABNT 14.605/2010. 

Tal sistema poderá ser provisório para a fase de obras, sendo posteriormente construídas 

estações de tratamento de efluentes que deverão obrigatoriamente contar com mais 

Caixas Separadoras de Água e Óleo. A título de exemplo, o terminal que já é operado 

pela Terin possui duas caixas separadoras de água e óleo com capacidade individual de 

40 m³. Uma das caixas recebe as águas pluviais, eventuais vazamentos e resíduos de 

limpeza das estações de descarregamento rodoviário e ferroviário. A outra caixa recebe 

águas pluviais, eventuais vazamentos e resíduos de limpeza das bacias de contenção dos 

tanques e casa de bombas rodoferroviária e de exportação. 

Convém destacar que as Caixas Separadoras de Água e Óleo ligadas à operação do 

terminal existente vêm sendo periodicamente monitoradas, apresentando resultados em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº 430/2011. 

2.7 RESÍDUOS SÓLIDOS 

A geração de resíduos sólidos é esperada nas obras da Ampliação do TGL - Terin, sendo 

o gerenciamento de resíduos regulamentado por normas e leis que serão criteriosamente 

cumpridas (exemplo: NBR 10.004/2004, Lei 12.305/2010, Resolução CONAMA nº 

307/2002 e alterações, etc.).  

Etapas básicas como a segregação, o acondicionamento, o transporte e a destinação final 

por empresas devidamente licenciadas deverão ser executadas durante as obras do 

empreendimento. Estima-se que os principais resíduos a serem gerados nas obras sejam 

aqueles listados na Tabela 9, sendo o gerenciamento de todos os resíduos de 

responsabilidade da construtora. 
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TABELA 9 - PRINCIPAIS RESÍDUOS A SEREM GERADOS NAS OBRAS 

Tipo de 
Resíduo 

Origem 
Classificação 

NBR nº 
10.004 

Classificação 
CONAMA nº 

307/2002 
Acondicionamento 

Destinação Final 
Recomendada 

Alumínio 
(marmitas) 

Alimentação 
dos 

funcionários 
II B - Inerte B 

Lixeiras ou tambores 
na cor amarela 

Encaminhamento 
para empresas de 

reciclagem 

Resíduos de 
serviços de 

saúde 
Ambulatório I - Perigoso D Bombonas plásticas  

Empresas 
especializadas em 

resíduos de 
serviços de saúde 

Concreto 
Concretagem 
das fundações 

e estruturas 
II B - Inerte A Caçamba 

Reciclagem na 
forma de 

agregados ou 
aterro de RCC 

Plástico 

Alimentação 
dos 

funcionários e 
embalagens de 

materiais 

II B - Inerte B 
Lixeiras na cor 

vermelha 

Encaminhamento 
para empresas de 

reciclagem 

Papéis e 
papelões 

Embalagens de 
materiais 

II A - Não 
Inerte 

B Lixeiras na cor azul 
Encaminhamento 
para empresas de 

reciclagem 

Solos 
contaminados 

com óleo 

Ocorrência de 
pequenos 

vazamentos 
I - Perigoso D Caçamba coberta 

Aterro industrial 
Classe I 

Madeira 

Concretagem 
das fundações, 

desforma de 
estruturas em 

alvenaria 

II A - Não 
Inerte 

B 
Empilhamento em 
local sinalizado ou 

baias cobertas 

Reutilização ou 
reciclagem 

EPIs 
contaminados 

Almoxarifados I - Perigoso D 
Baias cobertas e 

impermeabilizadas 

Aterro industrial 
Classe I ou 

coprocessamento 

Estopas, 
panos 

contaminados 
com óleo 

Almoxarifados 
e pequenas 

manutenções 
em maquinário 

I - Perigoso D Bombona plástica 
Aterro industrial 

Classe I ou 
coprocessamento 

Latas de tinta 
e de solventes 

Finalização da 
montagem das 

estruturas 
metálicas 

I - Perigoso B 
Baias cobertas e 

impermeabilizadas 

Aterro industrial 
ou 

coprocessamento 

Embalagens 
de óleo 

hidráulico 

Almoxarifados 
e pequenas 

manutenções 
em maquinário 

I - Perigoso D 
Baias cobertas e 

impermeabilizadas 

Aterro industrial 
ou 

coprocessamento 

Rejeitos 
sanitários 

Banheiros fixos 
e móveis 

II A – Não 
Inerte 

- 
Sacos plásticos e 

lixeiras na cor cinza 
Disposição em 
aterro sanitário 

Restos de 
comida 

Refeições 
II A – Não 

Inerte 
- 

Sacos plásticos e 
lixeiras na cor cinza 

Disposição em 
aterro sanitário 
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Tipo de 
Resíduo 

Origem 
Classificação 

NBR nº 
10.004 

Classificação 
CONAMA nº 

307/2002 
Acondicionamento 

Destinação Final 
Recomendada 

Solos / 
Entulhos 

Terraplanagem 
e escavações 

para fundações 
II B - Inerte A 

Empilhamento ao 
lado das escavações 

Utilização em 
reaterros da 

própria obra ou 
destinação para 
aterros de RCC 

Ferragens 
Setor de 
armação 

II B - Inerte B 
Lixeiras na cor 

amarela ou baias 
cobertas 

Reutilização ou 
reciclagem 

Sucata 
metálica mista 

Setor de 
armação 

II B - Inerte B 
Lixeiras na cor 

amarela ou baias 
cobertas 

Reutilização ou 
reciclagem 

 

A experiência no acompanhamento ambiental deste tipo de obras remete a maiores 

volumes dos seguintes tipos de resíduos: papel/papelão, entulho, ferro, madeira, plástico, 

resíduos contaminados com óleo, conforme estimativas apresentadas. 
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3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A apresentação de normas legais nesse Relatório Ambiental Simplificado tem como 

objetivo demonstrar as responsabilidades do empreendedor quando do planejamento e da 

implementação de projetos que possam acarretar danos ao meio ambiente, considerando 

os meios físico (o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima), biótico (fauna e a flora) e 

socioeconômico (uso e ocupação do solo e as características socioeconômicas e 

culturais), conforme determina a legislação vigente. 

Os primeiros pontos a serem apresentados serão os dispositivos legais referentes ao 

licenciamento ambiental e seus instrumentos de identificação e análise de impactos 

ambientais, desde a Constituição Federal de 1988, passando pelas Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, até a Constituição do estado do 

Paraná. 

Após esta explanação, serão apresentadas as normas legais que disciplinam temas 

específicos, como a flora, a fauna e a preservação do patrimônio arqueológico, histórico e 

paisagístico. Por fim, serão apresentadas considerações sobre a relação do 

empreendimento com as leis municipais, caso existam. 

Com esta explanação, pretende-se oferecer os elementos suficientes para a 

compreensão do contexto legal no qual se insere o empreendimento em estudo, além de 

facilitar a compreensão do processo de planejamento e implementação da ampliação do 

Terminal de Granéis Líquidos da Terin – Terminais Inteligentes. É importante enfatizar 

que o esforço aqui realizado não esgota as possibilidades de abrangência, análise e 

interpretação dos aspectos legais que mantêm relação com o empreendimento em 

estudo, mas apenas tem por objetivo apresentar os dispositivos julgados mais relevantes 

para fundamentar o contexto legal envolvido no processo de viabilização do 

empreendimento. 

3.1.1 Legislação Federal 

No decorrer da década de 1980 incorporou-se à legislação ambiental do Brasil 

instrumentos e normas que contribuem para fortalecer a diretriz adotada no país, no 

sentido de garantir o desenvolvimento em consonância com a melhoria da qualidade 

ambiental e a proteção dos recursos naturais. 
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A Constituição Federal de 1988 representa um marco desta tendência, constituindo-se no 

mais importante instrumento jurídico que estabelece as diretrizes para a exploração 

racional e menos nociva dos recursos naturais encontrados no território nacional, sendo a 

primeira na história do Brasil, e uma das únicas no mundo, a tratar deliberadamente da 

questão ambiental. O Capítulo VI, do Título VIII, é específico sobre o tema, e determina 

em seu Artigo 225 que: 

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

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade.” 

 

Na Carta Magna de 1988 fica evidente a preocupação com a preservação e melhoria da 

qualidade ambiental no território nacional, porém esta diretriz ganhou corpo antes da sua 

promulgação, principalmente através da Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. Pode-se afirmar que todas as leis, resoluções, 

decretos, enfim, todos os demais instrumentos legais posteriores a esta lei são 

fundamentados em suas disposições. 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico. Para tanto, fica estabelecido nesta lei o objetivo de definir as 

áreas prioritárias de ação governamental, o desenvolvimento de pesquisas e de 

tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, a divulgação 

de dados e informações ambientais e da formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Estabelece 

ainda a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados ao meio ambiente e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos. 

Embora tenha sido promulgada em 1981, algumas das determinações contidas na Política 

Nacional do Meio Ambiente só foram regulamentadas em 1986, por meio da Resolução nº 

001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, na qual se atribuíram 
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responsabilidades e se disciplinaram os meios institucionais para a realização dos 

princípios apresentados anteriormente. 

Sobre a definição de impacto ambiental, o Artigo 1º da Resolução nº 001/86 do CONAMA, 

diz que: 

“Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 

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

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

 

Fica evidente o caráter genérico desta definição, estendendo este conceito para as 

transformações manifestadas sobre a população, a fauna, a flora, as características 

geológicas e hídricas da região de influência do empreendimento. Neste sentido, é 

possível interpretar esta definição e apresentar o conceito de impacto ambiental como a 

diferença entre a realidade anterior à implementação de determinado empreendimento 

com a realidade posterior à ele, considerando-se as condições ambientais existentes nos 

dois momentos, na esfera física, biótica, social, econômica e cultural da região onde ele é 

inserido. 

É importante ressaltar que existem impactos positivos e negativos, de diferentes 

magnitudes e formas de manifestação e que, devido à esta complexidade que os 

caracteriza, foram criados dois instrumentos específicos para tratar do tema, os quais 

serão explicados a seguir. 

Para possibilitar a verificação dos impactos ambientais resultantes da instalação de um 

empreendimento regulamentou-se, através da Resolução no 001/86, o Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, destinados a analisar e 

prever as consequências sobre o meio ambiente, decorrentes da implementação de um 

projeto, propondo medidas capazes de anular, mitigar ou compensar os impactos 

verificados. 
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De acordo com o Ofício nº 334/2018/2018/IAP/DIALE, foi definida a execução do 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS em substituição ao Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA/RIMA. 

A Resolução CONAMA 279/01, em seu artigo 2º, apresenta o Relatório Ambiental 

Simplificado – RAS como estudo necessário ao licenciamento prévio e o Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais – RDPA como estudo necessário ao 

licenciamento de instalação. Em seu anexo I, apresenta uma lista com o conteúdo mínimo 

para o RAS. 

O RAS corresponde ao estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida que conterá, 

dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 

empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das 

medidas de controle, de mitigação e de compensação.  

A mesma Resolução ainda instrui a realização de Reunião Técnica Informativa como 

sendo uma reunião promovida pelo órgão ambiental competente, às expensas do 

empreendedor, para apresentação e discussão do RAS, RDPA e demais informações, 

garantindo a consulta e participação pública. 

Ainda a nível federal citam-se os instrumentos normativos: 

 Resolução CONAMA 06/86, que aprova os modelos de publicação de pedidos de 

licenciamento ambiental, sua renovação e respectiva concessão; 

Por fim, cabe citar a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os arts. 

182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências. 

Em seu artigo 2º diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 

seguintes diretrizes gerais: 

... 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
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... 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos 
de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente 
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; 

3.1.2 Legislação Estadual 

Quanto à atuação pertinente aos estados, após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 estes, além de dispor dos instrumentos legais constituídos pela legislação 

federal, têm a prerrogativa de estabelecerem outras normas, desde que não conflituosas 

com as primeiras, a fim de adequar as figuras legais protetoras do meio ambiente à sua 

realidade peculiar. 

A Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989 em seu artigo primeiro diz: 

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

... 

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

 

No inciso X do artigo 17 da Constituição diz que compete aos municípios garantir a defesa 

do meio ambiente e da qualidade de vida. 

A Constituição Estadual em seu Capitulo V – do meio ambiente - em seu artigo 207 diz 

que: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e futuras, 
garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais.” 

Em seu parágrafo primeiro consta: 

Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste direito: 

I - estabelecer, com a colaboração de representantes de entidades ecológicas, de 
trabalhadores, de empresários e das universidades, a política estadual do meio 
ambiente e instituir o sistema respectivo constituído pelos órgãos do Estado, dos 
Municípios e do Ministério Público; 
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II - atribuir, ao órgão responsável pela coordenação do sistema, a execução e 
fiscalização da política e a gerência do fundo estadual do meio ambiente; 

.... 

IV - instituir as áreas a serem abrangidas por zoneamento ecológico, prevendo as 
formas de utilização dos recursos naturais e a destinação de áreas de preservação 
ambiental e de proteção de ecossistemas essenciais; 

V - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, 
instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se 
dará publicidade; 

.... 

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

XV - proteger o patrimônio de reconhecido valor cultural, artístico, histórico, estético, 
faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, 
espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização em condições que 
assegurem a sua conservação; 

.... 

XIX - declarar, como área de preservação permanente, o remanescente das matas 
ciliares dos mananciais de bacias hidrográficas que abasteçam os centros urbanos. 

 

A Portaria do 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, cuja finalidade é servir de 

parâmetro para avaliação do grau dos impactos ambientais negativos e/ou positivos, que 

deverão ser considerados nos Estudos e Projetos Ambientais que devem subsidiar as 

análises prévias, diagnósticos e prognósticos para os diversos meios analisados, 

elaborados nas etapas preliminares que antecedem eventual licenciamento/ autorização 

ambiental. 

Em seu artigo 2º é listado o que deverá ser considerado na aplicação da matriz, conforme 

segue: 

I. Com maior ênfase, a avaliação dos impactos positivos e negativos; diretos e 
indiretos; primários e secundários; imediatos, de médio e longo prazos; cíclicos, 
cumulativos e sinérgicos; locais e regionais; estratégicos, temporários e permanentes; 
reversíveis e irreversíveis, bem como a sua distribuição social, para cada um dos 
meios ali indicados como fator 1 (um); 
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II. A indicação de fator 0 (zero) não implica considerar que, para aquele meio, em 
nenhuma fase do empreendimento não possa vir a ocorrer alguma forma de impacto 
positivo e/ou negativo; 

III. O empreendimento / atividade a partir da fase de implantação e operação;  

IV. Os impactos (negativos e/ou positivos) passíveis de identificação, descrição, 
qualificação e quantificação a partir de critérios e parâmetros técnicos e tecnológicos 
de conhecimento público e de ampla utilização no Brasil, considerando também os 
custos econômicos para sua utilização. 

 

Há a Lei Estadual nº 7.109, de 17 de Janeiro de 1979, que institui o Sistema de Proteção 

do Meio Ambiente, contra qualquer agente poluidor ou perturbador, com aplicação e 

fiscalização pela Administração dos Recursos Hídricos – ARH, e adota outras 

providências. Outra legislação estadual pertinente é a Lei Estadual nº 10.247, de 12 de 

janeiro de 1993, que dispõe que é de competência do IAP a fiscalização pelo 

cumprimento de normas de proteção da flora e da fauna no Estado do Paraná. 

Os Decretos propícios são o nº 857, de 18 de julho de 1979, que regulamenta a lei nº 

7.109, de 17 de janeiro de 1979, que institui o sistema de proteção do meio ambiente e o 

de nº 2.320, de 20 de maio de 1993, que incumbe ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

a fiscalização pelo cumprimento das normas federais e estaduais de proteção ambiental, 

impondo as respectivas sanções administrativas. 

A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA nº 65, de 01 de julho 
de 2008, que 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.  

E as Resoluções da SEMA nº 03, de 20 de janeiro de 2004, que 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 18, de 04 de maio de 2004, que dispõe sobre prazos de validade 
de cada tipo de licença, autorização ambiental ou autorização florestal. 

3.1.3 Legislação Municipal de Paranaguá 

A Lei Orgânica do Município de Paranaguá, em sua seção VI, trata da Política do Meio 

Ambiente. O artigo 211, parágrafo segundo, inciso I diz que incumbe ao município exigir 

na forma da lei a realização de estudo prévio de impacto ambiental para 

empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação do meio 

ambiente. 
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O artigo 212 considera como áreas de preservação permanente: 

I - Os manguezais, as praias, os costões e a mata atlântica; 

II - As áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora, bem como aqueles que 
sirvam como fonte de reprodução de espécies migratórias; 

III - As paisagens notáveis; 

IV - Os sambaquis; e 

V - As áreas das nascentes dos rios. 

O município de Paranaguá deverá atuar no planejamento, controle e fiscalização das 

atividades públicas ou privadas causadoras de efetivas ou potenciais alterações 

ambientais (art. 216).  

A Lei Orgânica trata em seu artigo 7º, inciso VI, alínea f, da limpeza pública: coleta 

domiciliar e destinação do lixo. Segundo esse trecho da Lei compete ao município 

organizar e prestar esse serviço diretamente ou por meio de concessões ou permissões. 

A Lei Complementar nº 95/2008 dispõe sobre o código ambiental de Paranaguá, contendo 

diretrizes mais detalhadas para a implantação da política ambiental do município (que 

consta na Lei Orgânica), valores para aplicação de multas, etc. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá foi instituído pela Lei 

Complementar nº 60/2007, sendo que diversas leis posteriores regulamentaram a Lei do 

Perímetro Urbano (nº 61/2007), Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo (nº 

62/2007), Lei de Parcelamento do Solo Urbano (nº 66/2007), Lei do Sistema Viário (nº 

64/2007), Código de Obras e Edificações (nº 67/2007), Código de Posturas (nº 68/2007), 

e as Zonas Especiais de Interesse Social (nº 63/2007). 

Segundo o Plano Diretor, gerenciar o tratamento e a destinação adequada de resíduos 

sólidos são diretrizes da Política de Saneamento Ambiental do município de Paranaguá 

(art. 30, inciso IX, Lei nº 60/2007). 

Segundo o artigo 38 da Lei Municipal Complementar nº 60 de 2007, o empreendimento 

em projeto encontra-se localizado na macrozona urbana do município. Onde: 

Fica determinada como Macrozona Urbana (MU), a área compreendida pelo perímetro 
urbanomunicipal, definido pela Lei do Perímetro Urbano, tendo como características, a 
grande diversidade de usos, dentre eles a ocupação residencial intensiva, a 
concentração de atividades de comércio, os serviços especializados, o Porto e sua 
área de influência e as edificações de interesse histórico. 
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O terreno está localizado, conforme se depreende do Mapa de Zoneamento Urbano de 

Paranaguá, na “ZIP (Zona de Interesse Portuário)”, que integra a Macro Zona Urbana 

do Município de Paranaguá, nos termos do art. 22, IV, da Lei Complementar Municipal nº. 

62, de 27 de agosto de 2007, anexa a este documento, que institui o zoneamento de uso 

e ocupação do solo do Município de Paranaguá, e dá outras providências. 

Nos termos do art. 39 da sobredita Lei Complementar nº 62/2007, a ZIP (Zona de 

Interesse Portuário) caracteriza-se pelo uso prioritário e preponderante de atividades 

portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e urbano significativos.  

O art. 40 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que são objetivos da ZIP 

(Zona de Interesse Portuário) dar condições de desenvolvimento e incrementar as 

atividades portuárias, concentrar atividades incômodas ao uso residencial e concentrar 

atividades de risco ambiental de forma controlada. O uso e a ocupação da ZIP deverão 

respeitar a legislação ambiental federal e estadual pertinente. Além disto, na ZIP poderá 

ser aplicado o instrumento da utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo e 

desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, nos termos da lei específica. 

Conforme consta do Anexo I da Lei Complementar nº 62/2007, que institui as Tabelas de 

Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo, especificamente no que se refere à ZIP (Zona 

de Interesse Portuário), na qual está inserido o empreendimento, os usos e ocupações 

permitidos conforme Tabela 10 de parâmetro de uso e ocupação do solo para a ZIP. 

TABELA 10 - PARÂMETRO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA A ZIP 

ZIP - Zona de Interesse Portuário 
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ZIP - Zona de Interesse Portuário 
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Observações: 
(1) São permitidos todos os usos, além dos definidos nesta tabela, da zona onde se encontra o terreno, lote ou gleba, 
observando parâmetros construtivos da zona. 
(2) São permissíveis todos os usos, além dos definidos nesta tabela, da zona onde se encontra o terreno, lote ou gleba, 
observando parâmetros construtivos da zona. 
(3) Utilizar parâmetros da Zona onde se insere o terreno, lote ou gleba. 
(4) Altura máxima pode chegar a 6 (seis) com compra de potencial construtivo ou com aplicação de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir. 
 

O uso do solo pelo empreendimento em questão (ampliação do Terminal de Granéis 

Líquidos da Terin – Terminais Inteligentes) é classificado como Uso Comercial e de 

Serviços, do tipo Comércio e Serviço Geral (Depósitos, Armazéns Gerais), nos termos do 

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

Zoneamento, item 6.3.4) da Lei Complementar nº 62/2007 do Município de Paranaguá, 

que assim dispõe:  

6. QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DO SOLO (...)  

6.3 Usos Comerciais e de Serviços: Atividades pelas quais fica definida uma relação 
de troca visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou 
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atividades pelas quais fica caracterizado o préstimo de mão de obra ou assistência de 
ordem intelectual ou espiritual.  

6.3.4 COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL - Atividades comerciais varejistas e atacadistas 
ou de prestação de serviços destinadas a atender à população em geral, que por seu 
porte ou natureza, exijam confinamento em área própria. - Agenciamento de Cargas; - 
Canil; - Comércio Atacadista; - Comércio Varejista de Grandes Equipamentos; - 
Depósitos, Armazéns Gerais; - Entrepostos, Cooperativas, Silos; - Grandes Oficinas; - 
Grandes Oficinas de Lataria e Pintura; - Hospital Veterinário; - Hotel para Animais; - 
Impressoras, Editoras; - Marmorarias; - Serviços de Coleta de Lixo; 

Na esfera municipal, a regulação da acústica ambiental apoia-se no zoneamento urbano e 

leis de uso e ocupação do solo, além da legislação específica sobre o sossego público. a 

saber: Lei municipal complementar nº 60/2007, estabelece o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do município de Paranaguá e Lei municipal complementar nº 

62/2007, anexos IB e IV, que instituem o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 

município de Paranaguá. Este indica que a área do empreendimento encontra-se em 

Zona de Interesse Portuário (ZIP), sendo permitidas as instalações de indústrias nesta 

zona, portanto esta zona equivale a uma Zona Industrial – ZI. A legislação sobre a 

acústica ambiental no Brasil está regulada nas seguintes resoluções e normas: Resolução 

CONAMA nº 01/1990 que indica quais normas devem ser seguidas para a avaliação da 

acústica ambiental, arquitetônica e de veículos automotores; NBR nº 10.151/2000 que 

estabelece diretrizes para a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade e NBR nº 10.152/1987 que estabelece diretrizes para a avaliação da acústica 

arquitetônica, visando o conforto acústico das edificações. 

3.1.4 Proteção da Fauna e Flora 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é de competência da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, preservar as florestas, a flora e a fauna, sendo 

vedadas as práticas ou atividades que coloquem em risco a sobrevivência destes 

recursos, ou que provoquem sua extinção. 

Em 12 de fevereiro de 1998 foi promulgada a Lei nº 9.605 que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

mais tarde regulamentada pelo Decreto nº 3.179 de 21 de setembro de 1999 e que, em 

22 de Julho de 2008 foi revogado pelo Decreto nº 6.514. Estes dispositivos legais definem 

a aplicação de multas e demais instrumentos punitivos aos agressores do meio ambiente, 



 

53 

especificando em seu capítulo V, Seções I e II, os crimes e punições referentes a 

agressões sobre a fauna e flora respectivamente. 

No artigo 2º fica estabelecido que as sanções desta Lei recaem sobre: 

“quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, 
incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o 
diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o 
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.” 

Nos artigos seguintes, é apresentada uma extensa relação de atividades consideradas 

crimes contra o meio ambiente, a fauna e a flora, especificando as penas para cada crime 

praticado. 

A Lei nº 9.985/2000 regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. 

E no seu artigo 2º, inciso I, estabelece que: 

“para os fins previstos nesta Lei, entende-se por unidade de conservação, espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

Ainda, o Decreto n° 4.340/2002, que regulamenta a Lei Federal n° 9.985/2000, dispõe em 

seu capítulo VIII - da Compensação por Significativo Impacto Ambiental, onde, o Decreto 

nº 6.848 de 14 de Maio de 2009 alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto nº 4.340 de 

22 de Agosto de 2002 para regulamentar a compensação ambiental, passando a dispor: 

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

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

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

§ 3º. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exibidos no procedimento de 
licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. 
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§4º. A compensação ambiental poderá incidir sbre cada trecho, naqueles 
empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho. 

O Decreto nº 4.340, de 2002, passa a vigorar acrescido, pelo Decreto nº 6.848 de 2009, 

dos seguintes artigos: 

Artigo 31-A. O Valor da Compensação Ambiental – CA será calculado pelo 
produto do Grau de Impacto – GI com o Valor de Referência – VR, de acordo 
com a fórmula a seguir: 

CA = VR x GI, onde: 

CA = Valor de Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, 
projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental 
para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os 
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento 
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 
seguros pessoais e reais; e 

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

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

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

§ 3º. As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas 
pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de 
instalação. 

§4º. Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 
empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que 
causam impactos ambientais, relativos ao trecho  

Artigo 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de 
acordo com as informações a que se refere o Art. 31-A. 

§ 1º. Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no 
prazo de dez dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão 
licenciador. 

§ 2º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não 
a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

§ 3º. O órão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, 
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

§ 4º. Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua 
destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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– Instituto Chico Mendes e observado o § 2º do Art. 36 da Lei nº 9.985, de 
2000. 

Quanto à legislação específica sobre a fauna e flora, cada temática recebe tratamento 

diferenciado, conforme apresentado a seguir. 

3.1.4.1 Fauna 

A Lei nº 9.605, de 1998, em seu artigo 29, § 3º determina que: 

“São espécies da fauna silvestre todos aquelas pertencentes às espécies nativas, 
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de 
seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras.” 

O principal instrumento jurídico que regulamenta a proteção à fauna é datado de 03 de 

janeiro de 1967, e consiste na Lei nº 5.197. Nela estão especificadas e estabelecidas as 

normas de proteção e as premissas básicas de defesa da vida animal. Devido à ausência 

de normas referentes ao ambiente aquático nesta Lei, em 12 de fevereiro de 1988 foi 

promulgada a Lei nº 7.653, que altera e complementa a primeira, inserindo nela 

instrumentos legais referentes à fauna ictiológica e definindo punições para ações 

agressivas à fauna como um todo.  

No art. 1º da Lei nº 5.197/67, fica estabelecido que todos os animais que vivem 

naturalmente fora do cativeiro são propriedade do Estado, ocorrendo o mesmo com seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais, sendo proibida sua utilização, caça, perseguição, 

destruição ou apanha. 

Destaca-se que a União, através do IBAMA, e o estado do Paraná, através do IAP, 

organizam e atualizam listas de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. 

A Instrução Normativa do IBAMA nº 146, de 11 de janeiro de 2007, disciplina os 

procedimentos para levantamentos, monitoramentos, salvamentos, resgates e destinação 

de fauna silvestre no âmbito dos licenciamentos ambientais de empreendimentos efetiva 

ou potencialmente impactantes à fauna. Tanto para a realização do diagnóstico de fauna, 

quanto para a posterior execução de resgate e monitoramentos de fauna, autorização 

específica do IBAMA ou do IAP se faz necessária. 

A Instrução Normativa MMA nº 05 de 21 de maio de 2004, apresenta a lista de espécies 

de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de extinção e espécies sobreexplotadas 

ou ameaçadas de sobreexplotação. 
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3.1.4.2 Flora 

Os principais instrumentos de proteção e normatização do uso dos recursos florísticos do 

país estão concentrados na Lei nº 12.651 de 2012, conhecida como Novo Código 

Florestal. Em seu artigo 2º estabelece-se que: 

“As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as 
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.” 

No artigo 4º são definidas as florestas e demais formas de vegetação natural 

consideradas de preservação permanente, dentre as quais aquelas localizadas ao longo 

dos rios ou de qualquer curso de água, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de 

águas naturais ou artificiais, conforme especificações apresentadas neste artigo. 

O Código Florestal imputa ao Poder Público a prerrogativa de declarar outras áreas de 

preservação permanente segundo critérios definidos no Artigo 6º desta Lei. 

No artigo 12 são definidos os percentuais e demais critérios para a área de reserva legal 

de propriedades rurais. Para a região do empreendimento em questão aplica-se o 

percentual de 20% a título de reserva legal. No artigo 15 são especificados os casos em 

que se permite o cômputo das áreas de preservação permanente no percentual de 

reserva legal. 

Conforme disposto na Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza, o empreendedor deve apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral (Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre). 

3.1.5 Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Natural 

Todo sítio arqueológico é considerado Bem da União, não podendo, portanto, ser 

destruído ou depredado, nem considerado propriedade de um indivíduo ou grupo social. 

A identificação e o estudo do patrimônio histórico, artístico e natural de uma determinada 

região tem o objetivo de resgatar a cultura e o modo de vida dos povos que ali 

sobreviveram em tempos passados. 
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A Constituição Federal de 1988 em seu Capítulo II: Da União definiu, por meio do artigo 

23, que é de competência comum da União, Estados e Municípios:... 

III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;... 

Já no artigo 216 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais 
se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V – os valores urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

 

Contudo, o principal dispositivo acerca deste tipo de patrimônio cultural é a Lei nº 3.924 

de 26/07/61, que dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos assegurando a 

sua preservação, conforme o artigo 3: 

“São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição 
ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas 
conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis e 
bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo 
anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões 
anteriores e não caducas.” 

Esta lei, em seu artigo 5º, impõe pena aos infratores em caso de deterioração desse 

acervo arqueológico: 

“Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se 
refere o art. 2º desta Lei será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como 
tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais.” 

Portanto, a realização de levantamentos e estudos arqueológicos objetivando a 

elaboração de diagnósticos e prognósticos sobre patrimônio arqueológico se fazem 

necessários em cumprimento de legislação específica, em especial a Resolução do 

CONAMA nº 001 de 1988, que regulamenta a apresentação de “Estudos de Impacto 

Ambiental” e estudos subsequentes visando o licenciamento ambiental de 
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empreendimentos econômicos que venham causar impactos ambientais, sociais e 

patrimoniais. 

A Portaria SPHAN nº 07/12/88, atual IPHAN, estipula critérios para a regulamentação da 

pesquisa arqueológica no Brasil. Por sua vez, a Portaria nº 230 de dezembro de 2002, 

estabelece distintas fases de pesquisa arqueológicas que deverão ocorrer em 

consonância com as fases de licenciamento ambiental. Para a obtenção da Licença 

Prévia – LP, a fase arqueológica tem a sua correspondente no “Diagnóstico 

Arqueológico”, enquanto na fase de Licença de Instalação - LI, tem na arqueologia a fase 

de “Prospecção”, e por fim para a obtenção de Licença de Operação - LO, tem a fase de 

“Resgate Arqueológico”. Ressalva-se que as etapas acima são correlacionadas e 

sequenciais. Essa mesma Portaria, também prevê a realização de Programas de 

Educação Patrimonial e criação de núcleos museológicos, onde deverá permanecer o 

material oriundo de projetos de salvamento arqueológico. 

No estado do Paraná a Lei nº 1.211 de 16 de setembro de 1953 dispõe sobre o 

patrimônio histórico, artístico e natural do Estado. Em seu artigo primeiro diz que: 

“Constitui o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Paraná, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, assim 
como os monumentos naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e proteger 
pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indústria humana.” 
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4 ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

O estudo de alternativas locacionais é apropriado para empreendimentos novos a serem 

implantados em determinado local. No caso da ampliação do Terminal de Granéis 

Líquidos da Terin não é possível identificar e discutir áreas para implantação, uma vez 

que se trata de uma ampliação.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Integrado - PDDI de Paranaguá o TGL da 

Terin está localizado em uma Zona de Interesse Portuário - ZIP, ou seja, trata-se de uma 

área destinada ao uso prioritário e preponderante de atividades portuárias e correlatas, 

com potencial de impacto ambiental e urbano significativos. 

A Figura 10 mostra a localização das áreas 1 e 2 do TGL Terin na Zona de Interesse 

Portuário.  

 

FIGURA 10 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 1 E 2 DO TGL TERIN NA ZIP 
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O Projeto da TGL da Terin está fora da área do porto organizado, pois de acordo com o 

Decreto Federal nº 4.558, de 30 de dezembro de 2002, a área do porto organizado de 

Paranaguá é constituída pelas instalações portuárias terrestres existentes na baía de 

Paranaguá abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de 

acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em geral, vias internas de 

circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos e ilhas ao longo dessas faixas 

marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporadas ou não ao 

patrimônio do porto de Paranaguá ou sob sua guarda e responsabilidade. É formado 

também pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, tais como áreas de 

fundeio, bacias de evolução, canais de acesso da Galheta, Sudeste, do Norte e suas 

áreas adjacentes até as margens das instalações terrestres do porto organizado. 

Assim, a Figura 11 exibe a localização das áreas 1 e 2 do TGL Terin fora do Porto 

Organizado. 
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FIGURA 11 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 1 E 2 DO TGL TERIN FORA DA ÁREA DE PORTO ORGANIZADO  

 

É importante destacar que na área próxima ao Terminal em operação da Terin estão 

instalados outros empreendimentos semelhantes, como a Companhia Brasileira de 

Logística - CBL com capacidade para armazenar 93.715 m³ de carga, divididos em 18 

tanques; e a Cattaline com 89.000 m³ distribuídos em 31 tanques. Já a Terin possui em 

operação oito tanques totalizando 53.000 m³. A Foto 1 mostra a disposição do 

empreendimento em operação e as áreas 1 e 2 a serem licenciadas. 
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FOTO 1 - LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 1 E 2 DO TGL TERIN E OCUPAÇÃO DA VIZINHANÇA COM GRANÉIS 
LÍQUIDOS 

4.1 ANÁLISE DO CENÁRIO DA NÃO REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

No caso de não ocorrer a ampliação do empreendimento, do ponto de vista econômico, a 

região deixaria de contar com um acréscimo na arrecadação de impostos, bem como com 

os empregos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento no município, fatores que 

contribuirão com o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Ambientalmente, a não construção do empreendimento manteria as características dos 

meios físico, biótico e socioeconômico conforme se apresentam no diagnóstico, nas 

mesmas condições atuais. 
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5  ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

As áreas de influência foram definidas considerando as três áreas do conhecimento: 

 Meio Físico: aborda os estudos de clima, relevo, geologia local/regional, 

geomorfologia, pedologia, recursos hídricos e ruídos; 

 Meio Biótico: aborda os estudos de vegetação, fauna terrestre e áreas protegidas 

por lei; e 

 Meio Socioeconômico: aborda os estudos referentes às atividades e 

interferências antrópicas no ambiente, incluindo o uso e ocupação do solo e os 

aspectos arqueológicos. 

Para cada área de conhecimento, de acordo com suas abordagens, é delimitado um 

domínio próprio de abrangência para o desenvolvimento do respectivo estudo, ou seja, 

são definidas áreas de influência específicas. 

Em nível legal, o termo “área de influência” encontra-se descrito na Resolução nº 001 de 

1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em seu Artigo 4º, o qual 

estabelece, como uma das cinco diretrizes gerais para o desenvolvimento de estudos de 

impacto ambiental, o seguinte: 

“...III: Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os 
casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. 

Seguindo a determinação acima, foram estabelecidas as seguintes definições: 

5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A ADA do empreendimento engloba as áreas que realmente terão intervenção de obras 

devido a sua implantação. Nela ocorrerão os impactos negativos do empreendimento, em 

localizações pontuais. Assim, para os meios físico, biótico e socioeconômico a ADA foi 

definida:  

 linha dos dutos – 2,5 m a partir do eixo da faixa onde será realizada escavação 

para construção dos dutos que irão interligar os tanques para armazenagem de 

granéis líquidos ao Terminal Portuário; e 
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 limites dos imóveis onde serão construídos os novos tanques para armazenagem 

de granéis líquidos. 

A delimitação da ADA para os meios físico, biótico e socioeconômico é demonstrada na 

Figura 12. 

 

FIGURA 12 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

 

Para Estudo de Polo Gerador de Tráfego – PGT, além da área onde está localizado o 

empreendimento, considera também de seu entorno próximo, constituída das vias que 

circundam o terreno do empreendimento, neste caso a Rua Cel. Santa Rita e Rua José 

Cadilhe. 
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5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A AID é delimitada em área contígua a ADA, na qual, os impactos advindos da 

implantação e operação do empreendimento podem ocorrer diretamente de forma positiva 

ou negativa. Para os meios físico e biótico a AID do empreendimento foi definida: 

Meio Físico  

 parte da bacia hidrográfica do rio Emboguaçu, margem direita do respectivo rio, 

onde está localizada a área de ampliação do terminal de granéis líquidos e faixa de 

dutos. 

Meio Biótico 

Para as análises da fauna e de vegetação: 

 parte da bacia hidrográfica do rio Emboguaçu, margem direita do respectivo rio, 

onde está localizada a área de ampliação do terminal de granéis líquidos e faixa de 

dutos. 

A Figura 13 demonstra a delimitação da AID do empreendimento para os meios físico e 

biótico. 
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FIGURA 13 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID – MEIOS FÍSICO E BIÓTICO  

Meio Socioeconômico 

O território que circunscreve a área de influência direta do meio socioeconômico está 

inserido nos limites do perímetro urbano do município de Paranaguá e quanto aos 

possíveis impactos ou riscos a incidirem de forma direta sobre a vizinhança das áreas em 

que se planeja a instalação do empreendimento, considera-se, a população 

remanescente nos bairros Vila Alboitt, Serraria do Rocha, Vila Rute, Vila Portuária e 

Rocio, portanto, a população destes bairros e o território por ela ocupado e utilizado, 

constitui-se, como área de influência direta – AID. Os critérios para a definição desta 

delimitação vinculam-se a posição geográfica das áreas de terras destinadas a abrigar as 

estruturas a serem instaladas: armazéns de granéis líquidos nos bairros Vila Alboitt e 
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Serraria do Rocha e dutos que se estenderão destes bairros até a orla em que operam os 

terminais marítimos de inflamáveis, no bairro Vila Portuária. 

A Figura 14 demonstra a delimitação da AID do empreendimento para o meio 

socioeconômico. 

 

FIGURA 14 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID – MEIO SOCIOECONÔMICO  

 

Para área de influência direta do Estudo de Polo Gerador de Tráfego – PGT foi utilizado 

como premissa à distância de 500m, em relação ao empreendimento, tendo este que 

incluir os pontos de pesquisas de contagem de tráfego. Esta distância costuma ser a 

extensão média de caminhada do usuário entre o transporte coletivo até o destino e 

também é a distância onde concentra os maiores impactos relacionados ao trânsito 
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gerado pelo empreendimento. A Figura 15 demonstra a delimitação da AID do 

empreendimento para o Estudo de PGT. 

 

FIGURA 15 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID – ESTUDO DE POLO GERADOR DE TRÁFEGO  

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Corresponde a delimitação de uma área onde os impactos e efeitos decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento, serão menos significativos do que na ADA e 

AID. 

Meios Físico e Biótico 

 bacia hidrográfica do rio Emboguaçu. 

A Figura 16 com a delimitação da AII para os meios físico e biótico. 
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FIGURA 16 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII – MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

 

Meio Socioeconômico 

Assim como ocorre em outros empreendimentos que integram o complexo portuário de 

Paranaguá, estima-se que o empreendimento em fase de planejamento para instalação, 

no bairro Vila Alboitt e em seu entorno, produzirão influências socioeconômicas cujos 

efeitos se propagam a todo o município de Paranaguá, razão pela qual se define o 

território desta municipalidade como área de influência indireta – AII, para os fins deste 

estudo. 

A Figura 17 com a delimitação da AII para o meio socioeconômico. 
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FIGURA 17 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII – MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Para o Estudo de Polo Gerador de Tráfego – PGT, a área de influência indireta foi 

estimada em um raio de 1.000 m do local onde engloba vias de maior fluxo de veículos e 

terá um enfoque neste estudo maior em relação ao tráfego que será gerador pelo PGT. A 

Figura 18 demonstra a delimitação da AII do empreendimento para o Estudo de PGT. 
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FIGURA 18 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AII – ESTUDO DE POLO GERADOR DE TRÁFEGO  
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6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

6.1 MEIO FÍSICO 

6.1.1 Clima e Condições Meteorológicas 

Estudos climatológicos e de condições meteorológicas são apresentados em estudos de 

licenciamento ambiental com o objetivo de caracterizar as condições mais próximas das 

áreas de influência do empreendimento. Também pretendem apresentar dados recentes 

que permitam identificar eventos extremos ou outras peculiaridades da área em relação à 

classificação climática.  

Os estudos climatológicos apresentados na sequência possuem como fonte de dados a 

estação meteorológica do município de Paranaguá, operada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e as estações meteorológicas de Antonina, Morretes e 

Guaraqueçaba do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR).  

Os dados do INMET compreendem o período entre janeiro de 2008 e novembro de 2017 

para as condições de precipitação pluviométrica, temperatura média e umidade relativa do 

ar média. Já os dados do IAPAR compreendem os períodos entre 1978 e 1999, 1966 e 

2015 e 1978 e 2015 para as estações de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, 

respectivamente, e considera as condições de temperatura média, umidade relativa do ar 

média, precipitação pluviométrica e para apenas para a estação do município de 

Morretes, a velocidade média e direção do vento. 

Também foram considerados dados de precipitação pluviométrica da Agência Nacional 

das Águas (ANA) para o município de Paranaguá compreendendo o período de janeiro de 

2000 e fevereiro de 2007. 

As estações selecionadas estão entre as mais próximas, sendo a estação meteorológica 

de Paranaguá situada a menos de 3 km de distância do futuro empreendimento. As 

estações de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba estão a uma distância aproximada de 30 

km, 22 km e 32 km, respectivamente, como apresenta a Figura 19. 
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FIGURA 19 – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

De acordo com Köppen, na maior parte do estado do Paraná identificam-se dois tipos de 

climas principais: Cfa e Cfb. Contudo, no litoral, região onde está localizada Paranaguá, 

predomina o clima Aft. O clima Aft trata-se do Tropical Superúmido (Tropical Chuvoso), 

com média do mês mais quente acima de 22ºC e do mês mais frio superior a 18ºC, sem 

estação seca e isento de geadas. Este tipo de clima aparece em todo o litoral e na porção 

oriental da Serra do Mar (JUNIOR, C.E.S, 2008). A Figura 20 exibe a classificação 

climática no Estado segundo Köppen. 
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FIGURA 20 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KÖPPEN PARA O ESTADO DO PARANÁ 

 

Precipitação Pluviométrica 

A precipitação pluviométrica média para o município de Paranaguá, segundo o INMET, no 

período avaliado entre janeiro de 2008 e novembro de 2017 apresenta uma média de  

167 mm, sendo a média mínima de 15,4 mm no mês de agosto/2012 e a média máxima 

de 562,8 mm em janeiro/2008.  

O Gráfico 1 apresenta a precipitação pluviométrica durante o período avaliado. Os 

maiores volumes podem ser observados durante os meses mais quentes do ano, com 

destaque para o mês de janeiro/2008 com 562,8 mm. As menores precipitações ocorrem 

durante os meses mais frios, no intervalo entre maio e agosto.  
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GRÁFICO 1 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE PARANAGUÁ 

FONTE: INMET, 2018 

 

A precipitação média mensal observada para a região da estação Antonina foi 181,35 

mm, sendo 90,5 mm a mínima no mês de agosto e 386,2 mm a máxima em janeiro. Na 

estação Morretes a média mensal é de 147,8 mm, sendo 78,7 mm a mínima no mês de 

agosto e 298,1 mm a máxima em janeiro. Para a estação Guaraqueçaba a média mensal 

calculada foi de 170,6 mm, sendo 83,2 mm a mínima no mês de agosto e 398,1 mm, 

também no mês de janeiro. A Tabela 11 apresenta as médias mensais de precipitação 

pluviométrica para as três estações. 

TABELA 11 - PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA PARA ANTONINA, MORRETES E GUARAQUEÇABA 

Mês 

Média Mensal (mm) 
(1978/1999) 

Média Mensal (mm) 
(1966/2015) 

Média Mensal (mm) 
(1978/2015) 

Antonina Morretes Guaraqueçaba 

Janeiro 386,2 298,1 398,1 

Fevereiro 373,1 257,5 348,7 

Março 334,9 233,6 301,2 

Abril 163,3 120,2 168,7 

Maio 138,8 105,2 123,4 

Junho 115,0 106,3 109,5 

Julho 124,1 108,3 123,7 

Agosto 90,5 78,7 83,2 

Setembro 171,3 141,6 157,2 
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Mês 

Média Mensal (mm) 
(1978/1999) 

Média Mensal (mm) 
(1966/2015) 

Média Mensal (mm) 
(1978/2015) 

Antonina Morretes Guaraqueçaba 

Outubro 191,4 154,0 172,4 

Novembro 218,4 160,1 197,0 

Dezembro 280,1 213,0 271,7 

Fonte: IAPAR (2018) 

O Gráfico 2 apresenta as médias mensais de precipitação pluviométrica para as estações 

meteorológicas de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. Embora os períodos avaliados 

sejam distintos podem-se observar algumas semelhanças. O mês mais úmido nas três 

estações é janeiro e o mês mais seco é agosto com médias acima de 60 mm, 

característico do clima Aft.  

 

GRÁFICO 2 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

FONTE: IAPAR, 2018 

 

A estação em Paranaguá, segundo dados da ANA, apresenta uma média de precipitação 

pluviométrica de 179,2 mm, sendo a mínima de 20,5 mm em abril de 2000 e a máxima de 

510,5 mm em janeiro de 2004. O Gráfico 3 apresenta a precipitação pluviométrica no 

período avaliado, com exceção dos meses de junho a agosto de 2006 que não 

apresentaram dados. 
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GRÁFICO 3 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM PARANAGUÁ 

FONTE: ANA, 2018 

 

Pode-se dizer que todas as estações meteorológicas avaliadas, do INMET, IAPAR e da 

ANA, apresentaram grandes volumes de chuva nos meses mais quentes e baixos 

volumes nos meses mais frios entre junho e agosto. Os volumes baixos caracterizaram, 

em sua maioria, precipitações acima de 60mm. 

Alvares et al. (2013) apresentaram dados de temperatura, precipitação e tipo climático 

para a maior parte dos municípios brasileiros a partir de dados temporais (25 anos entre 

1950 e 1990) processados de 2.950 estações meteorológicas. A Tabela 12 apresenta os 

dados de precipitação para o município de Paranaguá. 

TABELA 12 - PRECIPITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Precipitação (mm) 

Paranaguá 276 267 254 157 128 109 96 84 145 169 148 186 

Fonte: Alvares et.al (2013). 

Observa-se que estes resultados da região são compatíveis com os dados das estações 

apresentados anteriormente. 
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Temperatura 

Em relação à temperatura média anual foram encontrados dados da estação 

meteorológica de Paranaguá (INMET) e das estações dos municípios de Antonina, 

Morretes e Guaraqueçaba (IAPAR).  

Na estação de Paranaguá a média mínima do período avaliado (2008 até 2017) foi de 

18,9ºC, sendo a menor temperatura registrada em junho de 2016, com 12,3ºC. Já a média 

máxima, no mesmo período, foi de 26,5ºC, com maior temperatura registrada em 

fevereiro de 2010 (32,1ºC). A estação de Antonina (1978 até 1999) apresentou as médias 

mínima e máxima de 12,3ºC em julho e 30,3ºC nos meses de janeiro e fevereiro. A 

estação de Morretes (1966 até 2015) apresentou média mínima de 13ºC em julho e média 

máxima de 30,3ºC em janeiro. Por último, a estação do município de Guaraqueçaba 

(1978 até 2015) registrou as médias mínima e máxima com 13,2ºC e 30,4ºC nos meses 

de julho e fevereiro, respectivamente. 

No Gráfico 4 pode-se notar o comportamento semelhante entre as estações 

meteorológicas do IAPAR, nas médias mínimas e médias máximas, embora os períodos 

de avaliação sejam distintos. 

 

GRÁFICO 4 – TEMPERATURAS MÉDIAS DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS  

FONTE: IAPAR,2018 
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Comparando os resultados das estações do INMET e IAPAR com as temperaturas 

médias apresentadas por Alvares et al. (2013) da Tabela 13, destaca-se apenas que os 

dados das estações do INMET e IAPAR analisadas incluem agosto dentro do trimestre 

mais frio do ano, enquanto que os dados de Alvares et al. (2013) incluem maio.  

TABELA 13 - TEMPERATURA PARA O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura Média (ºC) 

Paranaguá 25,2 25,2 24,4 22,0 19,1 17,7 17,2 18,3 19,6 21,1 22,8 24,2 

Fonte: Alvares et.al (2013) 

Descargas Atmosféricas 

O número de dias de tempestades com raios por ano, ou número médio de dias de 

trovoadas por ano, tem sido usado na maior parte do mundo como indicador de atividade 

das descargas atmosféricas. Esse indicador é conhecido tecnicamente como nível 

ceráunico, e é uma indicação regional da atividade das descargas atmosféricas baseada 

em observações históricas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008; SHIGA, 2007).  

O ELAT, primeiro grupo de pesquisa sobre raios no Brasil e integrante do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), elaborou o primeiro mapa de densidade de raios 

no país no ano de 2002 a partir da comparação de dados de satélites e sensores no solo 

coletados entre 1998 e 2001. O mapa apontou que a densidade de raios na região do 

município de Paranaguá variava entre 8 a 12 km²/ano. Com dados mais recentes, o grupo 

aprimorou o mapa e a variação hoje encontra-se entre 5 a 9 km²/ano. Segundo o ELAT, a 

densidade de raios atual para o município de Paranaguá é de 6,14 km²/ano e no ranking 

de densidade estadual alcança a 5º posição. Dos municípios mais próximos de 

Paranaguá, Pontal do Paraná apresenta uma densidade de 4,65 km²/ano (197º do 

estado), Morretes apresenta uma densidade de 6,19 km²/ano (4º do estado), 

Guaraqueçaba de 7,18 km²/ano (2º do estado) e Antonina de 8,14 km²/ano liderando o 

ranking estadual com maior densidade de raios.  

Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) com dados 

de descargas atmosféricas de um período de dezenove anos e monitorados pela Rede 

Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT), a maior 

ocorrência de raios é observada nas estações quentes, como primavera e verão. O 

estudo considerou o cálculo de Atração do Raio, que relaciona a descarga atmosférica 
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com a topografia, e concluiu que os locais com maior concentração de raios são ladeados 

por elevações da Serra do Mar, especialmente Guaraqueçaba e Guaratuba. Já a orla das 

praias apresentou uma menor ocorrência de descargas atmosféricas. 

De acordo com Pinto Jr et al. (2000), a maior parte das descargas atmosféricas são 

provenientes de nuvens que possuem grande desenvolvimento vertical - nuvens do tipo 

Cumulus e Cumulunimbus. Estas nuvens se formam em condições específicas e o ar 

precisa estar suficientemente úmido e totalmente instável. Na região do litoral 

paranaense, estas nuvens de tempestade são geralmente formadas e, na maioria das 

vezes, a partir da chegada de ar tropical quente e de ar polar frio (frentes frias) e sistemas 

convectivos de mesoescala durante as estações quentes (BARRY E CHORLEY, 2012). 

Bourscheidt et al. (2008) apresenta que o aumento na densidade de raios em uma região 

está relacionado com grandes variações de altitude, sendo a topografia uma grande 

influência na densidade de raios.  

Apesar de Paranaguá estar entre os cinco municípios com maior densidade de descargas 

atmosféricas, não foram encontrados registros de eventos extremos relacionados aos 

raios na região. 

Ventos 

Os dados relacionados ao vento na região são disponibilizados apenas para a estação 

meteorológica de Morretes (1966 até 2015), do IAPAR. As maiores velocidades foram 

registradas durante os meses mais quentes, de novembro a janeiro, com variações de 1,1 

a 1,5 m/s. O Gráfico 5 apresenta a variação média mensal para o município durante o 

período avaliado. 
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GRÁFICO 5 - VELOCIDADE DO VENTO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE MORRETES 

FONTE: IAPAR, 2018 

 

De acordo com estudo realizado no estado do Paraná com dados do Instituto Agronômico 

do Paraná (IAPAR) a predominância de vento na região de Morretes (aproximadamente 

32 km de Paranaguá) vêm da direção nordeste (Figura 21). Nos dias mais frios, propícios 

à geadas, a direção do vento também é nordeste (Figura 22).  

  

FIGURA 21 - PREDOMINÂNCIA DA DIREÇÃO DOS 
VENTOS NO PARANÁ 

FONTE: IAPAR, 2018 

FIGURA 22 - PREDOMINÂNCIA DA DIREÇÃO EM DIAS 
PROPÍCIOS À GEADAS 

FONTE: IAPAR, 2018 

 

A dinâmica dos ventos no litoral paranaense é definida, basicamente, pelo Anticiclone do 

Atlântico Sul e pelo Anticiclone Migratório Polar, na sua ação sobre o Ramo Atlântico da 

Massa Polar (Bigarella et al. 1978). 
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As medições de ventos no litoral paranaense são escassas e recentes, sendo os 

primeiros registros correspondentes à estação meteorológica de Pontal do Sul (Portobrás 

1988) de 1982 a 1986.  

A direção predominante do vento na região do futuro empreendimento varia durante o ano 

conforme pode ser observado no Gráfico 6. Os ventos mais frequentes são da direção 

norte, durante os meses mais frios, e leste durante os meses mais quentes 

(WEATHERSPARK, 2018). 

 

GRÁFICO 6 – DIREÇÃO PREDOMINANTE DO VENTO NA REGIÃO DE PARANAGUÁ 

FONTE: WEATHERSPARK, 2018 

 

Umidade Relativa 

A umidade relativa do ar média na região do empreendimento é apresentada a partir de 

dados do INMET (estação de Paranaguá) e do IAPAR (estações de Antonina, Morretes e 

Guaraqueçaba).  

A média na estação de Antonina é de 84%, sendo a menor média mensal encontrada no 

mês de dezembro (82%). Na estação de Morretes a média é de 85% e em Guaraqueçaba 

é de 86,5%, sendo as médias mínimas de 82% e 83%, respectivamente, ambos nos 

meses de novembro e dezembro.  

O Gráfico 7 apresenta os dados de umidade relativa média para as estações citadas 

anteriormente. É possível observar que as maiores médias ocorrem de fevereiro a 

outubro, sendo menores em dezembro e janeiro. 
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GRÁFICO 7 - UMIDADE RELATIVA NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

FONTE: IAPAR, 2018 

 

Considerações Finais 

De modo geral, os dados de clima e condições meteorológicas apresentados não 

caracterizam eventos extremos ou outras peculiaridades que possam ser relacionadas 

com o empreendimento. Apenas confirmam a nível local as características do tipo 

climático Aft, quais sejam: grandes volumes de precipitação durante os meses mais 

quentes (sem estação seca definida), temperaturas amenas e umidade relativa do ar 

elevada.  

6.1.2 Análises de Qualidade do Ar e Odor 

6.1.2.1 Qualidade do ar 

As condições da qualidade do ar em uma região estão relacionadas a fatores complexos 

diversos. O relevo, o clima e a meteorologia, a vegetação, o uso e ocupação do solo, 

dentre outros fatores de uma região e de seu entorno, têm importância sumária na 

qualidade do ar local. Essas características da região determinarão os tipos e os níveis de 

concentração dos poluentes existentes na atmosfera local, bem como, a forma de 

dispersão destes poluentes. 
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A presença de uma atividade industrial oferece impactos diretos e indiretos na qualidade 

do ar do entorno do empreendimento. Desta forma, para minimizar a alteração da 

qualidade do ar, todo empreendimento cuja atividade pode lançar poluentes para a 

atmosfera deve buscar conhecer, controlar, minimizar e, quando o caso, tratar de suas 

emissões, antes de descarregá-las no ambiente. 

Desta maneira, o presente relatório apresenta ao CPA Terminal Paranaguá S.A. as 

informações das atividades de campo desenvolvidas pela equipe da EnvEx Engenharia, 

no período de 17/09/2018 a 21/09/2018, referentes ao monitoramento de qualidade do ar 

e de odor, que visam subsidiar o desenvolvimento das análises técnicas acerca da 

qualidade do ar no entorno do empreendimento. 

Foram monitoradas a concentrações atmosféricas de Partículas Totais em Suspensão 

(PTS), Partículas Inaláveis (PI), Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2), 

Ozônio (O3), Monóxido de Carbono (CO) e Fumaça em um ponto. Nos subcapítulos a 

seguir são apresentadas informações sobre o monitoramento. 

6.1.2.2 Metodologia 

Para o monitoramento da qualidade do ar na área da CPA Terminal Paranaguá S.A. a 

metodologia aplicada foi definida de acordo com as Resoluções SEMA n° 016/14 e 

CONAMA n° 003/90. Estas resoluções definem os critérios de monitoramento e os 

padrões de concentração de poluentes atmosféricos. 

Desta forma, foi realizada uma campanha de dois dias de monitoramento dos poluentes 

PTS, PI, SO2, NO2, O3, CO e Fumaça. Os padrões de qualidade do ar definidos pela 

legislação e que são aplicáveis ao monitoramento estão dispostos na Tabela 14. 

TABELA 14 - PADRÕES DE QUALIDADE DO AR (RESOLUÇÕES CONAMA 03/90 E SEMA 016/14) 

Poluentes 
Padrão Primário 

(µg/m³) 
Padrão Secundário 

(µg/m³) 
Tempo de 

Amostragem 
Método de 
Medição

(4)
 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

240
(1)

 
80 

150
(1) 

60 
24 h                 

anual
(3) 

Amostrador de grande 
volume (Hivol) 

Partículas Inaláveis 
(PI) 

150
(1) 

50 
150

(1) 

50 
24 h               

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 160
(1) 

160
(1) 

1 h Quimiluminescência 
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Poluentes 
Padrão Primário 

(µg/m³) 
Padrão Secundário 

(µg/m³) 
Tempo de 

Amostragem 
Método de 
Medição

(4)
 

(O3) 

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 

O padrão primário refere-se ao valor limite de concentrações do poluente estabelecido 

com o objetivo de resguardar a saúde humana, enquanto que o padrão secundário indica 

o valor limite de concentração do poluente abaixo do qual se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à biota, ao 

patrimônio físico, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Conforme determinado pelas resoluções CONAMA N° 003/90 e SEMA N° 016/14, no CPA 

Terminal Paranaguá S.A. os padrões primários de qualidade do ar devem ser respeitados. 

Para avaliar a qualidade do ar a partir dos níveis de concentração de poluentes 

atmosféricos utilizou-se o Índice de Qualidade do Ar (IQA). O IQA é uma ferramenta 

matemática que pode ser aplicada para classificar a qualidade do ar de acordo com as 

concentrações dos poluentes atmosféricos observados. Este índice é um valor 

adimensional que tem como intuito a padronização dos resultados das concentrações dos 

poluentes atmosféricos em uma mesma escala, permitindo distinguir qual poluente tem 

maior impacto na região monitorada, o que acaba por facilitar a interpretação das 

condições da qualidade do ar. 

Para este estudo foi utilizado o mesmo padrão de determinação do IQA utilizado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná. Segundo o IAP, o índice é obtido através de uma função 

linear segmentada, onde os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar e os 

níveis de atenção, alerta e emergência definidos pela legislação. Para cada dia de 

medição obtém-se o IQA de cada poluente monitorado e, a partir do maior valor do IQA 

obtido para o dia, a qualidade do ar recebe uma classificação. De forma simplificada, 

considerando as concentrações dos poluentes monitorados neste estudo, a classificação 

da qualidade do ar é definida de acordo com o descrito na Tabela 15. 
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TABELA 15 - CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQA), SEGUNDO 
O IAP 

Poluentes 

Classificação (IQA) 

BOA 
(1-50) 

REGULAR 
(>50-100) 

INADEQUADA 
(>100-200) 

MÁ 
(>200-300) 

PÉSSIMA 
(>300-400) 

CRÍTICA 
(>400) 

PTS 
(µg/m³) 

24 h 
0-80 >80-240 >240-375 >375-625 >625-875 >875 

PI 
(µg/m³) 

24 h 
0-50 >50-150 >150-250 >250-420 >420-500 >500 

SO2 
(µg/m³) 

24 h 
0-80 >80-365 >365-800 >800-1600 >1600-2100 >2100 

NO2 
(µg/m³) 

1 h 
0-100 >100-320 >320-1130 >1130-2260 >2260-3000 >3000 

Fumaça 
(µg/m³) 

24 h 
0-60 >60-150 >150-250 >250-420 >420-500 >500 

O3 
(µg/m³) 

1 h 
0-80 >80-160 >160-400 >400-800 >800-1000 >1000 

CO 
(ppm) 

8h 
0-4,5 >4,5-9 >9-15 >15-30 >30-40 >40 

6.1.2.2.1 Equipamentos de Medição e Dados Meteorológicos 

Para a amostragem de PTS foi utilizado um Amostrador de Grande Volume de Partículas 

Totais em Suspensão (AGV-PTS), produzido pela ENERGÉTICA IND. E COM. LTDA, 

número de série HVP-1250. Este equipamento atende às exigências da norma NBR 

9547/97. 

Medição de PI 

Para a amostragem de PI foi utilizado um Amostrador de Grande Volume de Partículas 

Inaláveis (AGVCVV) dotado de cabeça de separação inercial produzidos pela 

ENERGÉTICA IND. E COM. LTDA, número de série AGVCVV-0476. Este equipamento 

atende às exigências da norma NBR 13412/95. 

Calibração de Vazão do AGV-PTS e do AGVCVV 

Os amostradores de PTS e de PI devem ser calibrados no local de operação e, para isso, 

foi utilizado um Padrão de Transferência de Vazão (PTV-GV) tipo orifício, número de série 

725, produzido pela ENERGÉTICA IND. E COM. LTDA. 
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O certificado de calibração do PTV-GV é apresentado no Anexo 1 deste relatório. Os 

formulários de calibração dos amostradores AGV-PTS e AGV-MP10 são apresentados no 

Anexo 2. 

Medição de SO2, NO2 e Fumaça 

Para a amostragem de SO2, NO2 e Fumaça 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 equivalente do peróxido de hidrogênio (NBR 12979/93). Para a determinação das 

concentrações de NO2 foi utilizado o método equivalente do Arsenito de Sódio (EPA-

EQN-1277-026) sugerido pela Resolução SEMA (PR) 016/14. E, para a determinação da 

concentração de Fumaça, foi aplicado o método de referência da refletância definido pela 

NBR 10736/89. 

Medição de O3 

A amostragem de Ozônio foi realizada por um analisador automático de O3 por fotometria 

ultravioleta (absorção UV), marca THERMO SCIENTIFIC, modelo 49i, número de série 

0830332760. 

Medição de CO 

A amostragem de monóxido de carbono foi realizada por um analisador automático de CO 

por espectrofotometria de infravermelho não dispersivo, marca THERMO SCIENTIFIC, 

modelo 48i, número de série 1405961206. Este analisador opera de acordo com o 

determinado pela NBR 13157/94. 

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 na sede administrativa da APPA durante o período da 

campanha de monitoramento. 
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Os dados registrados ao longo do período também foram utilizados para complementação 

da análise das condições meteorológicas durante o monitoramento e para melhor 

interpretação dos resultados. 

6.1.2.2.2 Ponto de Monitoramento 

O monitoramento foi realizado dentro da área do empreendimento, por não haver 

disponibilidade de estrutura no entorno da área que satisfizesse as condições de 

localização, de infraestrutura e de segurança necessários para a execução do 

monitoramento. De qualquer forma, o ponto de monitoramento foi selecionado próximo ao 

limite da área do CPA Terminal Paranaguá S.A., dentro da área de operação atual, em 

um local que é representativo para a caracterização da qualidade do ar no entorno do 

empreendimento, incluindo as futuras áreas de ampliação.  

A Foto 2 apresenta o registro fotográfico dos equipamentos de medição da qualidade do 

ar instalados no ponto de monitoramento. A Foto 3 corresponde à estação meteorológica 

instalada na área de estudo. 

 

FOTO 2 – EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DO AR INSTALADOS PARA O MONITORAMENTO NA CPA 
TERMINAL PARANAGUÁ S.A 

FOTO: ENVEX, 2018 
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FOTO 3 – ESTAÇÃO METEOROLÓGICA INSTALADA NA ÁREA DE ESTUDO 

FOTO: ENVEX, 2018 

As coordenadas do ponto de monitoramento da qualidade do ar são apresentadas na 

Tabela 16. 

TABELA 16 - DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO 
AR. 

Ponto Descrição do Ponto 
Coordenadas UTM  

Fuso 22 (datum WGS-84) 

QAr Localizado próximo à área de combate a incêndio do terminal. 
748.620 m E 

7.175.882 m S 

 

A Figura 23 apresenta a localização do ponto de monitoramento da qualidade do ar dentro 

da área do empreendimento. 
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FIGURA 23 – LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR  

FONTE: ENVEX, 2018 

6.1.2.2.3 Resultados do Monitoramento 

Os relatórios de ensaios laboratoriais da gravimetria dos filtros utilizados na amostragem 

de PTS e PI, bem como os relatórios da determinação das concentrações de SO2, NO2 e 

Fumaça encontram-se nos anexos deste relatório. 

Esta campanha de monitoramento da qualidade do ar ocorreu no período de 17/09/2018 a 

21/09/2018. A Tabela 17 apresenta as condições meteorológicas registradas pela estação 

meteorológica instalada para o estudo referente ao período de amostragem. 
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TABELA 17 - CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQA), SEGUNDO 
O IAP 

Amostra 
Data 
início 

Variáveis Meteorológicas 

Temperatu
ra Média 

(°C) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Pressão 
Atmosférica 

(mmHg) 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

Direção 
Predominante 

do Vento 
(setor) 

Chuva 
(mm) 

01 17/09/18 21,0 81,9 757,8 0,3 
Calm (54%) 
SW (14%) 

0,0 

02 18/09/18 23,2 77,8 756,8 0,4 
Calm (50%) 

E (19%) 
0,0 

03 20/09/18 22,7 80,4 760,8 0,3 
Calm (49%) 

N (13%) 
0,0 

Observações: Velocidade do vento medida a 2 m de altura; Calm = Calmaria (velocidade < 0,5 m/s) 

Os resultados das concentrações de poluentes atmosféricos obtidos na campanha de 

monitoramento da qualidade do ar na CPA Terminal Paranaguá S.A. estão dispostos na 

Tabela 18. 

TABELA 18 - INFORMAÇÕES E RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

MONITORAMENTO 

Razão Social CPA Terminal Paranaguá S.A. 

CNPJ 24.093.861/0001-20 

Cidade / Estado Paranaguá / PR 

Responsável pelo 
Automonitoramento 

Marcelo Januário 

Técnico Responsável pelo 
Monitoramento 

Roberto Nunes Botelho 

Responsável pelo Preenchimento 
desta Ficha 

Jacqueline Ariele Schraier 

Local da Medição (m) 
748.620 m E 

7.175.882 m S 

Poluentes monitorados (e 
respectivos padrões de qualidade 

do ar) 

PTS (Padrão: 240 μg/m³ em 24h), PI (Padrão: 150 μg/m³, em 24h), SO2 
(Padrão: 365 μg/m³ em 24h), NO2 (Padrão: 320 μg/m³ em 1h), Fumaça 

(Padrão: 150 μg/m³ em 24h), O3 (Padrão: 160 μg/m³ em 1h) e CO 
(40.000 μg/m³ em 1h). 

Amostra 

Medição 

Data 
início 

PTS 
(μg/m³) 

PI 
(μg/m³) 

SO2 
(1)

 
(μg/m³) 

NO2 
(μg/m³) 

Fumaç
a 

(μg/m³) 

O3 
(μg/m³

) 

CO 
(μg/m³) 

Chuva 
(mm) 

01 
17/09/201

8 
116,40 42,40 < 4,00 77,73 6,79 26,31 

3.215,5
9 

0,0 

02 
18/09/201

8 
137,57 * < 4,00 133,99 18,99 12,16 

2.422,6
1 

0,0 

03 
20/09/201

8 
- 36,92 - - - - - 0,0 

Observações: (1) O limite de detecção da metodologia de amostragem de SO2 é igual a 4,00 µg/m³. (*) 
Amostragem invalidada devido a problemas operacionais, a mesma foi refeita no período de 20/09 a 21/09, 
sendo representativa para a análise da qualidade do ar local 
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Dos resultados válidos obtidos, apresentados na Tabela 6, observa-se que as 

concentrações de PTS, PI, NO2, SO2, O3, CO e Fumaça apresentaram-se inferiores ao 

padrão diário de qualidade do ar estabelecido pela Resolução CONAMA 003/90 e 

Resolução SEMA N° 016/14.  

Ressalta-se que para o NO2, as referidas resoluções não contemplam padrões para 

médias diárias de qualidade do ar, mas sim para médias horárias e anuais. Como 

medições horárias de concentrações de poluentes só são possíveis através de estações 

automáticas, para fins de comparativos de atendimento ao Artigo 9º da Resolução SEMA 

N° 016/14, referente ao monitoramento de NO2, considerou-se o padrão horário  

(320 µg/m³) como referência de padrão para média diária. 

A seguir é apresentada a discussão a respeito da influência da meteorologia nos 

resultados obtidos nesta campanha de monitoramento da qualidade do ar. 

Interpretação dos Resultados - Meteorologia 

Para avaliação das concentrações obtidas durante o monitoramento de qualidade do ar é 

interessante avaliar as condições de vento e de precipitação no período de amostragem. 

A precipitação é um fenômeno meteorológico importante para a interpretação dos 

resultados de um monitoramento da qualidade do ar. Ela é a principal responsável pelo 

processo de deposição úmida, que nada mais é que a remoção de poluentes do ar devido 

à aglutinação destes poluentes pela água da chuva. Além disso, a chuva umedece o solo, 

o que dificulta a ressuspensão de partículas nele depositadas. Desta forma, a chuva 

funciona como um mecanismo natural de remoção de poluentes atmosféricos e de 

controle de emissão de poluentes por ressuspensão. 

Nota-se que não houve registro de precipitação durante o monitoramento. Destaca-se que 

a ausência de precipitação pode influenciar no aumento da concentração de material 

particulado, uma vez que não ocorre a deposição úmida das partículas e nem a 

umidificação do solo.   

O vento é outra variável meteorológica importante no processo de avaliação de 

concentrações de poluentes atmosféricos. Através do vento que os poluentes 

atmosféricos são transportados de suas fontes de emissão. Além disso, o vento também é 

um dos responsáveis pela ressuspensão de partículas depositadas no solo. 
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A Figura 24 mostra a rosa-dos-ventos do período referente à campanha de 

monitoramento na CPA Terminal Paranaguá S.A. Com relação à direção, a 

predominância da ocorrência de vento foi das direções Leste e Sudoeste, com 15,7% e 

9,7% dos registros, respectivamente. 

 

FIGURA 24 – ROSA-DOS-VENTOS REFERENTE AO PERÍODO DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

 

Observa-se que o registro de calmarias (velocidade menor que 0,5 m/s) foi de 43,4% e 

que a velocidade média foi igual a 0,4 m/s. Ventos com velocidades entre 0,5 m/s e  

1,0 m/s representaram 29,7% das ocorrências, seguidos de ventos com intensidades de 

1,0 m/s a 2,0 m/s, que apresentaram 12,5% dos registros. Esses dados denotam uma 

baixa intensidade de ventos na região de estudo. 

A seguir são detalhados os resultados da concentração dos poluentes monitorados 

obtidos nesta campanha. 

Interpretação dos Resultados - Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas 

Inaláveis (PI) 

Os resultados do monitoramento das concentrações de PTS e de PI realizado no CPA 

Terminal Paranaguá S.A. são apresentados no Gráfico 8 e Gráfico 9, respectivamente. 
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GRÁFICO 8 - CONCENTRAÇÕES DE PTS REGISTRADA NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 
DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

 

 

GRÁFICO 9 - CONCENTRAÇÕES DE PI REGISTRADA NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 
DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

 

Observa-se que a máxima concentração de PTS foi registrada na segunda amostragem, 

referente ao período de 18/09 a 19/08/2018. O valor registrado foi igual a 137,57 μg/m³, o 

que equivale a 57% do padrão primário estabelecido nas Resoluções CONAMA 003/90 e 

SEMA 016/14, que é de 240 μg/m³. Já para as PI o máximo valor registrado foi igual a 



 

95 

42,40 μg/m³ na primeira amostragem, que ocorreu no período de 17/09 a 18/09/2018, o 

que representa 28% do valor estabelecido legalmente de 150 μg/m³.  

Portanto, pode-se concluir que as concentrações de PTS e de PI obtidas foram inferiores 

aos seus respectivos padrões primários, 240 µg/m³ para PTS e 150 µg/m³ para PI, 

definidos pelas Resoluções CONAMA 003/90 e SEMA 016/14. Isto significa, em outras 

palavras, que a população não deve sofrer exposição acima de níveis seguros à saúde. 

Interpretação dos Resultados – Óxidos de Enxofre (SO2) 

Com relação ao SO2, as concentrações observadas durante a campanha de 

monitoramento foram inferiores do limite de detecção do método de amostragem utilizado 

(4,00 µg/m³), evidenciando a baixa concentração deste poluente no local. 

Observa-se, portanto, que as concentrações de SO2 obtidas durante todo o período de 

monitoramento são bastante inferiores ao padrão primário de 365 μg/m³ definido pelas 

resoluções CONAMA N° 003/90 e SEMA N° 016/14. Os resultados das concentrações de 

SO2 são apresentados no Gráfico 10. 

 

GRÁFICO 10 - CONCENTRAÇÕES DE SO2 REGISTRADAS NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

Interpretação dos Resultados – Óxidos de Nitrogênio (NO2) 

O método equivalente utilizado para o monitoramento de NO2 neste monitoramento 

resulta em concentrações médias diárias de amostragem, enquanto que a legislação 
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apresenta o padrão primário de qualidade do ar para este poluente para concentração 

média horária (320 µg/m³) ou anual (100 µg/m³). 

Como medições horárias de concentrações de poluentes só são possíveis através de 

estações automáticas, para fins de comparativos de atendimento ao Artigo 9º da 

Resolução SEMA N° 016/14, referente ao monitoramento de NO2, considerou-se o padrão 

horário (320 µg/m³) como referência de padrão para média diária. Destaca-se que os 

resultados registrados nos dois dias de monitoramento foram inferiores ao padrão 

utilizado como indicativo, como apresentado na Gráfico 11. 

 

GRÁFICO 11 - CONCENTRAÇÕES DE NO2 REGISTRADAS NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

Interpretação dos Resultados – Ozônio (O3) 

Com relação ao O3, as concentrações observadas durante a campanha de monitoramento 

foram inferiores ao padrão primário de 160 μg/m³ definido pelas resoluções CONAMA N° 

003/90 e SEMA N° 016/14. Os resultados das concentrações de O3 são apresentados no 

Gráfico 12. 
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GRÁFICO 12 - CONCENTRAÇÕES DE O3 REGISTRADAS NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 
DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

Interpretação dos Resultados – Monóxido de Carbono (CO) 

Com relação ao CO, as concentrações observadas durante a campanha de 

monitoramento foram inferiores ao padrão primário de 40.000 μg/m³ definido pelas 

resoluções CONAMA n° 003/90 e SEMA n° 016/14. Os resultados das concentrações de 

CO são apresentados no Gráfico 13. 

 

GRÁFICO 13 - CONCENTRAÇÕES DE CO REGISTRADAS NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

 



 

98 

Interpretação dos Resultados – Fumaça 

Com relação à Fumaça, as concentrações observadas durante a campanha de 

monitoramento foram inferiores ao padrão primário de 150 μg/m³ definido pelas 

resoluções CONAMA n° 003/90 e SEMA n° 016/14. Os resultados das concentrações de 

Fumaça são apresentados no Gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14 - CONCENTRAÇÕES DE FUMAÇA REGISTRADAS NA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

Índice de Qualidade do Ar - IQA 

A Tabela 19 apresenta os resultados do Índice de Qualidade do Ar diário, calculado a 

partir das concentrações obtidas.  

TABELA 19 - CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO PERÍODO DA CAMPANHA, SEGUNDO O 
IQA 

Amostragem 
Período da 

amostragem 
Poluente 

Concentração 
(μg/m³) 

IQA 
(1) (2)

 Qualidade do Ar 

1ª 17/09/2018 PTS 116,40 62 
(2)

 REGULAR 

2ª 18/09/2018 PTS 137,57 68 
(3)

 REGULAR 

3ª 20/08/2018 PI 36,92 37 
(4)

 BOA 

Notas: (1) Definido pelo pior índice apresentado entre os poluentes. (2) Foram utilizados apenas os dados 
de concentração de PTS, PI e NO2 para a determinação do IQA, pois a concentração de SO2 foi inferior ao 
limite de detecção. (3) Foram utilizados apenas os dados de concentração de PTS e NO2 para a 
determinação do IQA, pois a concentração de SO2 foi inferior ao limite de detecção e a amostragem de PI 
foi invalidada. (4) Foi utilizado apenas o dado de concentração de PI para a determinação do IQA, que foi o 
único parâmetro monitorado nesse período 
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A qualidade do ar (definida pelo pior índice apresentado entre os poluentes) é classificada 

como REGULAR nos dois primeiros dias de amostragem e como BOA para o terceiro dia, 

no qual foi realizado apenas o monitoramento de PI. Estas classificações atendem aos 

padrões da Resolução CONAMA nº 003/90 e SEMA nº 016/14. 

6.1.2.3 Monitoramento de Odor 

Para a avaliação do impacto odorífero no entorno do empreendimento foi utilizado o 

método da olfatometria de campo, que é descrito a seguir. Os pontos de monitoramento 

foram distribuídos nos limites da atual área de operação do terminal e nas áreas de 

ampliação. As condições meteorológicas foram monitoradas simultaneamente para auxílio 

na interpretação dos resultados. No decorrer do capítulo, são apresentados os resultados 

obtidos desta amostragem e sua análise e avaliação. 

6.1.2.3.1 Metodologia de monitoramento 

Parâmetros meteorológicos 

A medição dos parâmetros meteorológicos (direção e velocidade do vento, temperatura e 

umidade do ar, pressão atmosférica, entre outros parâmetros) foi realizada por uma 

estação meteorológica portátil, encaixada em um tripé de modo a ficar em uma altura de 

aproximadamente 1,2 m, conforme mostrado abaixo na Figura 25. A estação foi 

configurada para registrar dados com intervalo de 1 minuto. 
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FIGURA 25 – ROSA-DOS-VENTOS REFERENTE AO PERÍODO DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DO AR 

FONTE: ENVEX, 2018 

Olfatometria de Campo 

Antes de se descrever os procedimentos de operação do equipamento, é imprescindível 

entender o seu princípio de funcionamento e a natureza ou significado dos dados 

coletados nas medições.  

Princípio de Funcionamento do Método  

A olfatometria é um método de medição sensorial, ou seja, que se baseia na capacidade 

olfativa humana (CAPELLI et al, 2013). Neste método, a intensidade do odor (odor 

strength, em inglês) é quantificada determinando-se a taxa de diluição, com ar puro, 

necessária para a amostra de ar odorífero atingir o seu limite de detecção ao olfato 

humano. Quanto maior a diluição necessária, maior a intensidade do odor (ST. CROIX 

SENSORY, 2004). Existem duas variantes básicas do método de olfatometria: a dinâmica 

e a de campo, detalhadas a seguir. 

Na olfatometria dinâmica, amostras de ar com odor são coletadas em campo em 

recipientes inertes ao odor, e levadas a laboratório. Ali são analisadas por um painel de 

jurados treinados, por meio de um olfatômetro de mesa, e então se determina o seu limite 

de detecção (detection threshold, em inglês), que é o número de diluições necessárias da 
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amostra para o qual 50% dos jurados não conseguem detectar o odor na mesma. Este 

método é normatizado nos Estados Unidos pela norma ASTM E679-04, e na Europa, pela 

norma EN13725:2003. O limite de detecção é dado por uma razão de diluição volumétrica 

adimensional; entretanto, frequentemente a pseudo-unidade UO/m³ (unidade de odor por 

m³), ou simplesmente UO, é utilizada (ST. CROIX SENSORY, 2007). Este método da 

olfatometria dinâmica de laboratório é o mais usado para amostragem direta de fontes de 

odor, cujas concentrações são muito elevadas, mas em geral não é aplicável para odor no 

ar ambiente (CAPELLI et al, 2008). 

Por outro lado, a olfatometria de campo consiste em medir, de forma quantitativa, a 

intensidade dos odores (odor strength, em inglês) no ar ambiente. A olfatometria de 

campo em geral não é indicada para monitoramento diretamente na fonte de odor 

(CAPELLI et al, 2008). 

Este olfatômetro, mostrado na Figura 26, é um equipamento portátil capaz de auxiliar o 

usuário a medir a intensidade do odor, determinando de forma objetiva os valores da Taxa 

de Diluição (em inglês, “Dilution-to-Threshold” - D/T). A Tabela 20 mostra as 

especificações técnicas do equipamento. 

TABELA 20 - DADOS TÉCNICOS DO OLFATÔMETRO DE CAMPO. 

Equipamento Olfatômetro de Campo 

Fabricante St. Croix Sensory Inc. 

Técnica de Detecção Sensorial (Olfato Humano) 

Razões de Diluição (Dilution-to-Threshold - D/T) 2, 4, 7, 15, 30, 60 D/T’s 

Tempo de Resposta A partir de 2 segundos 

Acurácia +/- 10% 

Repetitividade +/- 2% 

Taxa de Inalação 16-20 Litros por minuto 
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FIGURA 26 – OLFATÔMETRO DE CAMPO UTILIZADO NO MONITORAMENTO DA INTENSIDADE DO ODOR 

FONTE: ENVEX, 2018 

 

De acordo com o manual de operação do equipamento (ST. CROIX SENSORY, INC., 

2004), o princípio de funcionamento do mesmo é a mistura, em razões volumétricas 

discretas, de ar ambiente contendo odores, com ar filtrado livre de odores. Estas razões 

volumétricas discretas são chamadas de “Dilution-to-Threshold” ratios, ou Taxas de 

Diluição. Esta mistura é conseguida por meio de fluxos de ar provenientes de duas 

diferentes entradas: 

 Fluxo de ar através do filtro de odores (filtro de carvão ativado); e  

 Fluxo de ar através de um dos orifícios do disco D/T (Dilution-to-Threshold). 

O fluxo de ar (1) passa através de um par de filtros, compostos por vários meios filtrantes 

para remoção do odor, que ficam encaixados nos lados do olfatômetro. Em seguida, este 

ar filtrado e livre de odores flui ao longo do olfatômetro, e se mistura com o fluxo (2) de ar 

proveniente de um dos orifícios do disco D/T, o qual apresenta odor. Esta mistura de ar 

filtrado (1) com o ar contendo odor (2) percorre o interior do equipamento até o nariz do 

usuário, acomodado dentro da máscara. 

A posição rotacional do disco mostrador D/T determina o tamanho do orifício e, 

consequentemente, o volume de ar com odor que entra pelo orifício escolhido. Um orifício 

maior permite que mais ar com odor entre pelo disco D/T para se misturar com o ar 

filtrado, e vice-e-versa. A razão do volume de ar filtrado pelo volume de ar odorífero é a 

chamada de Taxa de Diluição (Dilution-to-Threshold ratio - D/T). 
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A olfatometria de campo calcula a Taxa de Diluição por meio da equação: 

 

 

(1) 

O olfatômetro de campo utilizado neste trabalho possui orifícios no disco D/T que medem 

as seguintes taxas de diluição: 60, 30, 15, 7, 4, e 2, sendo que 60 corresponde ao odor de 

maior intensidade e 2 ao odor de menor intensidade, conforme mostra a Figura 27. Um 

odor detectado utilizando o orifício 60 pode ser de intensidade maior ou igual a 60, já que 

este é o limite superior de quantificação do equipamento. No caso em que o odor 

perceptível, usa-se a classificação menor que 2 D/T (< 2 D/T). 

 

FIGURA 27 – DISCO D/T DO OLFATÔMETRO DE CAMPO MOSTRANDO OS ORIFÍCIOS DE DIFERENTES 
TAMANHOS QUE PROPORCIONAM DIFERENTES TAXAS DE DILUIÇÃO (D/TS) 

FONTE: ENVEX, 2018 

 

Operação do olfatômetro de campo 

A seguir é descrita a operação do olfatômetro durante as medições em campo. Este 

procedimento de monitoramento olfatométrico baseia-se nas instruções do manual do 

equipamento. 
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Ao posicionar-se no local de medição, o avaliador ficou voltado para o empreendimento 

objeto do monitoramento, visto que o objetivo é avaliar a influência de suas fontes 

odoríferas sobre o entorno.  

Em seguida, o disco D/T foi colocado na posição inicial (fechada). O equipamento foi 

ligado e o usuário encaixou firmemente a máscara do equipamento sobre o nariz, de 

forma a evitar vazamento de ar por ela. Nesta posição, o usuário exalou todo o ar, e então 

respirou apenas ar filtrado através do olfatômetro por um período de 30 segundos a 1 

minuto, a fim de preparar seu sentido olfativo para a medição. 

Em seguida, o disco D/T foi girado para a esquerda, passando para a posição 60, que é a 

que permite a entrada mínima de ar contendo odor, ou seja, a maior taxa de diluição. O 

usuário inalou pelo menos duas vezes normalmente a uma velocidade constante, 

conforme indicado pelo medidor de vazão do equipamento. Caso não tenha sido 

detectado nenhum odor pelo usuário, o disco D/T foi girado para a próxima posição, de 30 

D/T, e a inalação foi repetida da mesma maneira. A posição do disco D/T foi mudada para 

uma taxa de diluição menor cada vez que o odor não era perceptível, sucessivamente. Ao 

detectar-se o mais leve odor, verificava-se em que posição o disco D/T se encontrava e 

registra-se na planilha de campo. Valores maiores de D/T indicam maior intensidade do 

odor, e vice-e-versa. 

As seguintes informações foram coletadas e registradas na planilha de campo: 

 Número do ponto; 

 Horário da medição; 

 Descrição do local da medição; 

 Número da fotografia; 

 Intensidade do odor (em D/T – Dilution Threshold ou taxa de diluição), 

medido com o olfatômetro de campo; 

 Comentários e percepção / caracterização do odor, a fim de auxiliar na 

identificação da fonte odorífera. 

Na sequência é apresentada a localização dos pontos de monitoramento no entorno do 

empreendimento. 
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6.1.2.3.2 Área de Estudo e Pontos de Monitoramento de Odor  

Nesta seção, são apresentados tabelas e gráficos com os resultados obtidos com o 

monitoramento utilizando o olfatômetro de campo. Conforme já explicado, a olfatometria 

mede a concentração do odor por meio da razão do volume de ar filtrado pelo volume de 

ar odorífero, que é a chamada de Taxa de Diluição (Dilution-to-Threshold ratio - D/T). 

Os pontos de monitoramento foram distribuídos no entorno do CPA Terminal Paranaguá 

S.A., a fim de caracterizar a área de estudo. Foram monitorados 8 pontos, sendo 1 deles 

na atual área de operação e os outros 7 pontos nos limites das áreas de ampliação do 

empreendimento, como apresentado na Tabela 21. Desta forma, no total realizou-se 16 

amostragens de intensidade de odor com a olfatometria de campo. 

TABELA 21 - COORDENADAS DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE INTENSIDADE DE ODOR NO 
ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Nome Local 
Coordenadas UTM 

X (m) X (m) 

P01 
Localizado na área de operação atual, próximo 
ao sistema de combate a incêndio. 

748.633 7.175.899 

P02 Localizado a oeste da área 01 de ampliação.  748.545 7.176.138 

P03 Localizado ao sul da área 01 de ampliação. 748.592 7.176.027 

P04 Localizado a leste da área 01 de ampliação. 748.721 7.176.042 

P05 Localizado ao norte da área 01 de ampliação. 748.657 7.176.170 

P06 Localizado ao sul da área 02 de ampliação. 748.494 7.175.806 

P07 Localizado à oeste da área 02 de ampliação. 748.484 7.175.852 

P08 Localizado à leste da área 02 de ampliação. 748.548 7.175.825 

 

A Figura 28 apresenta a localização geográfica dos pontos de monitoramento, bem como 

a área de estudo. 
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FIGURA 28 – LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE MONITORAMENTO DE INTENSIDADE DE ODOR  

FONTE: ENVEX, 2018 

6.1.2.3.3 Avaliação dos Resultados do Monitoramento de Odor 

A avaliação dos resultados obtidos requer a existência de padrões aprovados em 

legislação, semelhantemente, por exemplo, aos padrões de qualidade do ar da Resolução 

CONAMA nº 003/1990. Como não existe tal legislação nacional, foi feita uma pesquisa 

nos documentos legais internacionais, e em referências especializadas na literatura 

internacional. 

Easter et al. (2009) indica que o critério de avaliação dos impactos dos odores é de que 

em um período de 3 minutos, o limiar da detecção de pico dos odores deve se manter em 

99% dos casos abaixo de 7 D/T. Ainda, McGuinley (2000) classifica a concentração ou 
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intensidade do odor igual ou acima de 7 D/T como questionável, o que pode ocasionar 

reclamações da comunidade. 

Assim sendo, o nível recomendado desejável a fim de minimizar a possibilidade de 

ocorrência de reclamações por parte da comunidade é tal que a intensidade do odor nos 

pontos de monitoramento no entorno seja menor que 7 D/T. Neste caso, uma medição 

com o olfatômetro que acuse 7 D/T já é acima do desejado, pois indica odor questionável, 

que pode gerar reclamações. 

Entretanto, devido a variações no processo produtivo e principalmente às condições 

meteorológicas, a manutenção do odor neste nível desejado nem sempre é possível. Por 

esta razão, define-se uma faixa de intensidade de odor tolerável, entre 7 e 30 D/T. A 

definição desta faixa se baseia em estudos e experimentos realizados por Huey et al. 

(1960), que mostraram que a partir de 31 D/T os odores são considerados seriamente 

incômodos, se persistirem por um longo período de tempo. 

Desta forma, na ausência de legislação nacional sobre o assunto, os resultados do 

monitoramento de odor são avaliados com base nos seguintes critérios de avaliação, os 

quais são diretrizes, sem valor legal: 

 Nível Desejável: Intensidade de Odor no entorno < 7 D/T; 

 Nível Tolerável: Intensidade de Odor no entorno entre 7 e 30 D/T; 

 Nível de Incômodo: Intensidade de Odor no entorno > 30 D/T. 

6.1.2.3.4 Resultados do Monitoramento de Odor 

O monitoramento de odor no entorno do empreendimento CPA Terminal Paranaguá S.A. 

foi realizado no dia 18/09/2018. O registro fotográfico dos pontos monitorados é 

apresentado no Anexo 8. 

Na Tabela 22 são apresentadas as intensidades de odor verificadas para cada ponto 

monitorado, com as respectivas características do vento, umidade e temperatura do ar. 

Destaque-se que os resultados representam a situação no momento de cada medição. A 

fim de verificar possíveis alterações na percepção do odor neste intervalo, a equipe 

permaneceu por um período de pelo menos 3 minutos em cada ponto. 

É importante ressaltar que a intensidade do odor percebida é fortemente dependente das 

condições meteorológicas, uma vez que a dispersão dos poluentes na atmosfera pode ser 
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favorecida ou dificultada pelo vento, temperatura, precipitação e outras variáveis. Além 

disso, podem ocorrer variações na operação do terminal que geram variação 

momentânea no odor gerado. 

TABELA 22 - RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA INTENSIDADE DE ODOR REALIZADO NO DIA 
18/09/2018 

Ponto Localização Hora 
Odor 
(D/T) 

Tipo de odor 
percebido 

Vento 

Vento 
Umidade 

(%) Vel. 
(m/s) 

Vel. 
(m/s) 

P01 

Localizado na 
área de 

operação atual, 
próximo ao 
sistema de 
combate a 
incêndio. 

10:39 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa. 
1,4 NE 27,0 51,9 

13:20 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa. 
1,1 NE 31,1 36,5 

P02 

Localizado a 
oeste da área 

01 de 
ampliação. 

11:26 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
Calmaria S 30,7 41,0 

13:35 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa. 
1,1 SW 31,9 36,4 

P03 
Localizado ao 
sul da área 01 
de ampliação. 

11:33 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
1,1 NW 29,7 38,1 

13:43 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa. 
0,6 ENE 32,8 32,7 

P04 

Localizado a 
leste da área 

01 de 
ampliação. 

11:39 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
0,7 NE 30,7 38,1 

13:51 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
0,9 NNW 32,2 30,5 

P05 

Localizado ao 
norte da área 

01 de 
ampliação. 

11:47 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
0,8 ESE 31,5 36,1 

13:59 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
Calmaria SSE 35,6 30,4 

P06 
Localizado ao 
sul da área 02 
de ampliação. 

11:58 4 

Odor de gasolina 
(provavelmente 

relacionado a CBL 
- Terminal de 

Granéis Líquidos) 

Calmaria S 31,2 33,8 

14:08 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
0,9 NW 32,7 28,9 

P07 

Localizado à 
oeste da área 

02 de 
ampliação. 

12:05 4 

Odor de gasolina 
(provavelmente 

relacionado a CBL 
- Terminal de 

Granéis Líquidos) 

1,0 NW 31,4 33,9 

14:14 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
1,7 ENE 31,4 30,1 
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Ponto Localização Hora 
Odor 
(D/T) 

Tipo de odor 
percebido 

Vento 

Vento 
Umidade 

(%) Vel. 
(m/s) 

Vel. 
(m/s) 

P08 

Localizado à 
leste da área 

02 de 
ampliação. 

12:09 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
1,5 NNE 29,6 33,2 

14:21 < 2 
Não foi percebido 
odor relacionado 

à empresa 
Calmaria NNW 34,0 28,9 

Critérios de referência 

Nível Desejável: Intensidade de Odor no entorno < 7 D/T; 

Nível Tolerável: Intensidade de Odor no entorno entre 7 e 30 D/T; 

Nível de Incômodo: Intensidade de Odor no entorno > 30 D/T. 

 

Em relação à meteorologia, pode-se observar que durante o período de medição a 

velocidade do vento variou entre períodos de calmaria (velocidade média inferior a  

0,5 m/s) e 1,7 m/s; a temperatura do ar esteve entre 27,0°C e 35,6°C e a umidade relativa 

do ar entre 28,9% e 51,9%. Neste período o céu se apresentava com sol e algumas 

nuvens. 

Foram monitorados oito pontos (um na área de operação atual e sete nas áreas de 

ampliação) resultando em 16 medições. Destas, 14 (87,5%) apresentaram intensidade de 

odor menor que 2 D/T (Nível Desejável) durante as medições, o que não exclui a 

possibilidade de haver ocorrência de odor perceptível nestes pontos em outros 

momentos, e 2 medições (12,5%) apresentaram intensidade igual a 4/DT (Nível 

Desejável).  

A maior intensidade observada durante o monitoramento foi de 4 D/T, sendo registrada 

nos pontos P06 e P07, localizados na área de ampliação 02, durante as amostragens 

realizadas às 11h58 e 12h05, respectivamente. Nesses pontos foi perceptível o odor 

característico de gasolina, advindo provavelmente de um empreendimento vizinho (CBL - 

Terminal de Granéis Líquidos) que carregava o combustível em vagões durante o período 

de amostragem. Pode-se afirmar que esse odor não está relacionado ao CPA Terminal 

Paranaguá S.A., pois esse só tem operado com diesel, não movimentando nenhum outro 

tipo de granel líquido nos últimos meses.  

Nas amostragens realizadas nos pontos P06 e P07 às 14h08 e 14h14, respectivamente, 

não foi perceptível nenhum tipo de odor e a intensidade registrada foi menor que 2 D/T. 
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Nota-se que nos mesmos pontos monitorados houve diferentes intensidades registradas, 

o que corrobora o dinamismo da variação da concentração de odor em pequena escala 

temporal, devido às variações nas condições meteorológicas. 

Para os pontos P01 (área de operação atual), P02 (área de ampliação 01), P03 (área de 

ampliação 01), P04 (área de ampliação 01), P05 (área de ampliação 01) e P08 (área de 

ampliação 02) todas as amostragens apresentaram valores menores que 2 D/T, não 

sendo registrado nenhum tipo de odor relacionado ao empreendimento. 

Portanto, pode-se concluir que a intensidade de odor se manteve dentro do Nível 

Desejável, segundo critérios de referência, em 100% das amostragens realizadas com o 

método da olfatometria de campo pela empresa consultora, tanto na área de operação 

atual quanto nas áreas de ampliação. 

Deve-se reiterar que o resultado do método da olfatometria de campo se restringe ao 

período quando foi realizada a medição, pois este resultado está atrelado às condições de 

emissão de odor da fonte e às condições meteorológicas daquele instante. 

6.1.2.4 Conclusão das análises de Qualidade do Ar e Odor 

A campanha de monitoramento da qualidade do ar foi realizada em um ponto localizado 

dentro dos limites do empreendimento. Foram analisados os parâmetros de qualidade do 

ar PTS, PI, CO, O3, SO2, NO2 e Fumaça, além dos principais parâmetros meteorológicos: 

temperatura, umidade relativa, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, e 

precipitação. As metodologias utilizadas seguiram as normas técnicas vigentes. 

Os resultados válidos obtidos atendem aos padrões de qualidade do ar estabelecidos 

pelas Resoluções CONAMA n° 003/90 e SEMA n° 016/14 em todas as amostragens e 

para todos os parâmetros. Destaque-se que, através dos Índices de Qualidade do Ar 

diários, calculados a partir das concentrações obtidas, a qualidade do ar de forma 

integrada (definida pelo pior índice apresentado entre os poluentes) é classificada como 

REGULAR nos dois primeiros dias de monitoramento e como BOA no terceiro dia de 

monitoramento, no qual foi monitorado apenas o parâmetro PI, devido a problemas 

operacionais na amostragem realizada no dia 18/09. 

A intensidade de odor, expressa na unidade D/T (taxa de diluição), foi avaliada pelo 

método da olfatometria de campo. Durante estas medições de odor, foi realizado também 
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o monitoramento meteorológico (direção e velocidade do vento), que traz informações 

úteis para a identificação das possíveis fontes de odor.  

A legislação ambiental brasileira ainda não possui regulamentação (ou limite máximo) 

para tal parâmetro de odor; por esta razão foram realizadas comparações com critérios de 

referência adotados pela literatura internacional a fim avaliar os resultados obtidos. Estes 

critérios são apenas para referência, sem peso legal. 

O monitoramento de odor foi realizado no dia 18/09/2018, com o empreendimento em 

operação normal. Foram monitorados oito pontos (um na área de operação atual e sete 

nas áreas de ampliação) resultando em 16 medições. Destas, 14 (87,5%) apresentaram 

intensidade de odor menor que 2 D/T (Nível Desejável) durante as medições, o que não 

exclui a possibilidade de haver ocorrência de odor perceptível nestes pontos em outros 

momentos, e 2 medições (12,5%) apresentaram intensidade igual a 4/DT (Nível 

Desejável).  

A maior intensidade observada durante o monitoramento foi de 4 D/T, sendo registrada 

nos pontos P06 e P07, localizados na área de ampliação 02, durante as amostragens 

realizadas às 11h58 e 12h05, respectivamente. Nesses pontos foi perceptível o odor 

característico de gasolina, advindo provavelmente de um empreendimento vizinho (CBL - 

Terminal de Granéis Líquidos) que carregava o combustível em vagões durante o período 

de amostragem. Pode-se afirmar que esse odor não está relacionado ao CPA Terminal 

Paranaguá S.A., pois esse só tem operado com diesel, não movimentando nenhum outro 

tipo de granel líquido nos últimos meses.  

Portanto, pode-se concluir que a intensidade de odor se manteve dentro do Nível 

Desejável, segundo critérios de referência, em 100% das amostragens realizadas com o 

método da olfatometria de campo pela empresa consultora, tanto na área de operação 

atual quanto nas áreas de ampliação. 

Deve-se reiterar que o resultado do método da olfatometria de campo se restringe ao 

período quando foi realizada a medição, pois este resultado está atrelado às condições de 

emissão de odor da fonte e às condições meteorológicas daquele instante. 

Portanto, conclui-se que a qualidade do ar no entorno do empreendimento está 

respeitando os padrões legais estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 003/90 e SEMA 

nº 016/14 para os parâmetros PTS, PI, CO, O3, SO2, NO2 e Fumaça. E que os níveis de 

intensidade de odor estão de acordo com os critérios de referência estabelecidos 



 

112 

internacionalmente. O que significa que a qualidade do ar no entorno do empreendimento 

durante o período de monitoramento se manteve em níveis adequados para a proteção do 

meio ambiente e da saúde humana. 

6.1.3 Geologia local/regional 

A presente análise foi elaborada na escala regional até a escala local nas áreas de 

influência estabelecidas para o meio físico do empreendimento. Esta análise 

compreendeu inicialmente o levantamento bibliográfico de estudos e mapas geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, geo-econômicos elaborados por órgãos 

públicos e instituições de ensino e pesquisa. Este trabalho foi seguido por um 

levantamento em campo, realizado no dia 29 de agosto de 2018 na área de influência, 

para aquisição de dados geológicos, pedológicos, geomorfológicos, geotécnicos entre 

outros e obtenção de informações do meio físico relevantes para a caracterização dos 

possíveis impactos geoambientais.  

Os dados geológicos levantados sobre a área em estudo foram baseados em pesquisas e 

trabalhos de revisão da geologia e da coluna litoestratigráfica da Bacia do Paraná 

(Schneider et al. 1974, Zalan et al. 1990 e Milani 1997), no mapa geológico do Estado do 

Paraná (Mineropar, 2006) e em observações nos levantamentos de campo.  

De acordo com os dados levantados, as áreas de influência do empreendimento estão 

localizadas sobre os depósitos sedimentares costeiros recentes marinhos e fluviais 

arenosos e arenitos de idade quaternária (a partir de 2.58 Ma até o recente) que 

pertencem a uma unidade geológica designada de Planície Costeira.  

Na região sudoeste e oeste limite Área de Influência Indireta ocorre a Suíte Granítica 

deformada Morro Inglês formada no Neoproterozóico entre 630 e 595 Ma e diques de 

diabásio de idade mesozóica (entre 140 e 130 Ma), alojados na Suíte Granítica Morro 

Inglês na direção preferencial N40-60W. As formações geológicas são aqui apresentadas 

da mais antiga (velha) para o mais novo (jovem) podem ser verificadas no Apêndice 02 – 

Mapa de Geologia.  

A Suíte Granítica deformada Morro Inglês é formada por granodioritos, monzogranitos e 

sienogranitos ricos em biotita, anfibólio e epídoto magmático com megacristais (até 4 cm) 

de K-Feldspato. Geralmente apresentam coloração cinzenta, granulação grossa e são 

deformados e isótropos e apresentando por vezes estrutura de fluxo. 
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Nas áreas de influência do empreendimento, há uma ausência completa de rochas 

graníticas da Suíte Granítica Morro Inglês que afloram na grande região do entrono em 

cortes de rodovias, estradas de terra, em barrancos e nas margens da Baía de 

Paranaguá.  

Os sedimentos inconsolidados (areia, argila e cascalho) marinhos e fluviais da planície 

costeira são produtos de intemperismo, alteração e decomposição das rochas graníticas 

da Suíte Granítica Morro Inglês e dos gnaisses e migmatitos (não aflorantes nas áreas de 

influência do empreendimento) do Complexo São Francisco do Sul que foram 

transportados e depositados nas margens da Baia de Paranaguá e seu entorno e nos 

leitos, margens e várzeas do Rio Emboguaçu. 

6.1.4 Geomorfologia  

A caracterização geomorfológica das áreas de influência do empreendimento, 

considerando formas do relevo, tipos de vertentes e morros, elevações (altitudes) e 

declividades dos terrenos no entorno do empreendimento, quando integrado com os 

demais estudos geológicos e pedológicos, permite reconhecer e avaliar os aspectos 

geotécnicos, as vulnerabilidades esperadas, bem como os impactos geoambientais que 

podem ser desencadeados em função da instalação do empreendimento.  

As análises dos aspectos geomorfológicos foram realizadas com o auxílio de mapas 

hipsométricos, de declividade, de unidades geomorfológicas e de imagens de satélite, tais 

como SRTM e Google Earth. A Hierarquia das classes de declividade, classificação dos 

tipos de relevo e suas respectivas vulnerabilidades geoambientais consideradas no 

presente estudo, são indicadas na Tabela 23 e na Tabela 24. 

TABELA 23 - HIERARQUIA DAS CLASSES DE DECLIVIDADE E AS VULNERABILIDADES 
CONSIDERADAS NESTE TRABALHO 

Classe de Declividade Interpretação Hierarquia de Vulnerabilidade 

< 5% Muito Baixa Muito Baixa 

5 - 10 Baixa Baixa 

10 - 30 Moderada (ou intermediária) Moderada 

30 - 45 Alta Alta 

> 45 Muito alta Muito Alta 
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TABELA 24 - HIERARQUIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE RELEVO E AS VULNERABILIDADES 
CONSIDERADAS NESTE TRABALHO 

Tipos de Relevo Interpretação Hierarquia de Vulnerabilidade 

0-3 % Relevo plano Muito Baixa 

3-8 % Relevo suave a ondulado Baixa 

8-20% Relevo ondulado Moderada 

20-45 % Relevo forte ondulado Alta 

45-75 % Relevo montanhoso Muito Alta 

> 75% % Relevo escarpado Muito Alta 

 

Admite-se em geral que, quanto maior a declividade, dependendo ainda da situação 

geológica e da cobertura vegetal, mais acidentado será o relevo com vertentes e encostas 

mais inclinadas e maior será a vulnerabilidade geoambiental. 

Os dados geomorfológicos levantados indicam que as áreas de influência do 

empreendimento estão localizadas predominantemente sobre a região costeira do Estado 

do Paraná designada de Planície litorânea com presença de Planícies Fluvio-Marinhas. O 

Apêndice 03 – Mapa Geomorfologia – exibe as características geomorfológicas das áreas 

em estudo.  

As áreas de influência são caracterizadas por relevo plano com predomínio de baixa 

dissecação e vertentes com baixas e muito baixas declividades e altitudes de até 25 

metros acima do nível do mar. Geomorfologicamente e hidrogeologicamente, as áreas de 

maior potencial para impacto geoambiental estão concentradas ao longo da ADA, nos 

trechos de dutos e nas áreas de construção dos tanques de combustíveis. As presentes 

caracterizações podem ser observadas nos Apêndice 04 – Mapa de Declividade e 

Apêndice 05 – Mapa de Hipsometria 

6.1.5 Aspectos Geotécnicos 

Os aspectos geotécnicos, de vulnerabilidades e os impactos geoambientais dentro das 

áreas em estudo podem ser inferidos e estabelecidos a partir da análise dos dados 

geológicos, pedológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos levantados (TABELA 25). 

Para a compreensão destes aspectos 

 é necessário também entender as etapas da construção, operação e manutenção do 

empreendimento e avaliar suas implicações no prognóstico de possíveis impactos e 

vulnerabilidades geoambientais (Chiossi 2013, ABGE 1998 e Fornasari et al. 1992).  



 

115 

TABELA 25 - CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS, PEDOLÓGICAS E DE 
DECLIVIDADE DA REGIÃO EM ESTUDO 

Unidade 
Geológica 

Unidade 
Geomorfológica 

Tipos de Solos Declividade 
Relevo Grau de Vulnerabilidade 

geoambiental 

Sedimentos 
costeiros 
recentes  

Planície 
Litorânea 

Planicies fluvio-
marinhas 

Espodossolos e 
Gleissolos 

Baixa 

Plano Baixo risco de processo 
erosivo ao longo de 

vertentes de drenagens com 
baixa declividade 

Suite 
Garnítica 

Morro 
Inglês 

Morros Isolados 
Serra do Mar 

Cambissolos  Baixa  

Plano Baixo a moderado risco de 
processo erosivo ao longo 
de vertentes de drenagens 
com moderada declividade 

 

Com base nestas etapas, prevê-se que os principais prognósticos estão relacionados com 

remoção de solos e preparação do terreno na ADA para o assentamento das fundações e 

instalação do duto e tanques de combustíveis. As observações de campo e de imagens 

de satélite (Google Earth e Bing) em geral indicam que ADA e AID apresentam cobertura 

antropizada com poucas ocorrências de processos erosivos. 

A área de implantação do empreendimento é caracterizada predominantemente pela 

presença de solos arenosos da planície litorânea. A conjunção desta tipologia de solo e 

aos sedimentos arenosos da superfície, juntamente com o aquífero Costeiro local são 

mais propícios à percolação de combustíveis e a contaminação do aquífero do que os 

solos argilosos que são retentores e impermeabilizadores da passagem destes fluidos. 

Recomenda-se a realização periódica de monitoramento visual detalhado dos dutos e 

tanques para identificação e remediação de possíveis fissuras e trincas que possibilitam 

vazamentos de combustíveis. 

A implantação deste empreendimento não implicará em vulnerabilidades geotécnicas e 

geoambientais nas ADA e AID e não gerará grandes alterações no meio físico, desde que 

a recomposição dos solos dos locais de obra (ADA) seja realizada imediatamente após a 

conclusão dos trabalhos da construtivos. Tais alterações podem ser previstas e, caso 

ocorram, devem ser controladas, monitorados, estabilizados e remediadas durante as 

etapas da construção, operação e manutenção do empreendimento. 

6.1.6 Pedologia 

As principais classes de solos que serão afetadas pela implantação do empreendimento 

são ilustradas e descritas quanto as suas características, classificação e delimitação 

cartográfica, com identificação atualizada, sendo adotado para ordenação, o Sistema 
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Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), do Serviço Nacional de Levantamento e 

Conservação de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 

2013). 

O diagnóstico objetiva caracterizar os solos da região na área em que os mesmos serão 

potencialmente atingidos pelo empreendimento, incluindo a definição de classes de solos 

ao nível taxonômico das séries, caracterizadas morfológica e analiticamente, a 

distribuição espacial nas áreas de influência do empreendimento, assim como a 

elaboração de mapa de solos das áreas de influência do empreendimento. Em relação às 

classes de solos identificadas e mapeadas, são apresentadas as respectivas 

percentagens com a finalidade de quantificar as interferências por classe de solo. 

Os estudos foram elaborados através de revisão bibliográfica, onde a identificação e 

classificação balizaram-se de acordo com o Mapa de solos do estado do Paraná, 

elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Solos (2008) 

na escala 1:2.500.000. 

Na AID e ADA do empreendimento, além do levantamento bibliográfico, foram realizadas 

vistorias de reconhecimento em campo, percorrendo-se as principais vias de acesso 

situadas às proximidades da área de implantação do empreendimento. Os locais visitados 

foram identificados com o auxílio de um aparelho GPS para conferência com o mapa de 

campo e definição da área em que o ponto de reconhecimento estava situado. Nestes 

pontos de reconhecimento foram realizadas observações de perfis de solos, em mini 

trincheiras e cortes de estradas.  

Para as áreas em estudo, estão descritas as principais classes de solos identificadas, em 

acordo com o material disponível para a prospecção dos solos. Foram utilizadas imagens 

SRTM, base viária do IBGE e Mapa de solos do estado do Paraná elaborado pela 

EMBRAPA Solos (2008) na escala 1:2.500.000 e Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências – ITCG (2017). 

Nas áreas de influência do empreendimento foram identificadas, através de revisão 

bibliográfica, cinco classes de solos, as quais estão mapeadas na escala de 1:50.000 no 

Apêndice 06 – Mapa de Pedologia. 

Na sequência, as classes são descritas de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) quanto as suas principais características e 

limitações. 
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a) Espodossolos  

Os Espodossolos tem como caraterística a presença do horizonte diagnóstico B espódico 

em sequência ao horizonte E ou A. São formados pelo intenso movimento vertical de 

matéria orgânica e da dissolução química de compostos de ferro e de alumínio 

(podzolização química), esta translocação química da matéria orgânica e dos óxidos de 

ferro e alumínio do horizonte A para o horizonte B é exclusiva desta classe de solos. 

São predominantes em apenas 0,5% do território paranaense, sendo encontrados 

somente na planície litorânea do estado, com relevo plano e altitudes de até 10 metros. 

Tem como característica diagnóstica a cor do horizonte espódico, que varia desde 

cinzenta, de tonalidade escura ou preta, até avermelhada ou amarelada, e pela nítida 

diferenciação de horizontes. 

Os Espodossolos Humiluvicos são os solos predominantes nas áreas de influência e 

estão associados ao clima tropical, a umidade elevada e vegetação nativa de floresta 

hidrófila de restinga. São solos ácidos com baixa saturação por bases com altos teores de 

alumínio extraível. A textura é arenosa no horizonte B espódico. Variam de pouco 

profundos até muito profundos, a drenagem é variável, havendo estreita relação entre 

profundidade, grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte 

diagnóstico B espódico e a drenagem do solo. A permeabilidade é rápida no horizonte A, 

podendo ser impedida no horizonte (B) de acumulação, causando encharcamento do solo 

durante as épocas de alta pluviosidade. 

As principais limitações ao uso desta classe de solo estão relacionadas a sua textura 

arenosa e a presença de horizonte de impedimento. Apresentam baixa fertilidade, baixa 

capacidade de adsorção de nutrientes e retenção de água. Quando drenados e 

desprovidos de vegetação, perdem matéria orgânica da parte superficial, originando como 

componente exclusivo do solo a areia quartzosa, fato que favorece a erosão eólica, 

devido à falta de coesão das partículas. 

b) Gleissolos 

Nesta classificação estão compreendidos solos mal drenados ou muito mal drenados, nos 

quais as características zonais, determinadas pela ação do clima e vegetação, não se 

desenvolvem integralmente em virtude da restrição imposta pela grande influência da 

água no solo, condicionada sempre pelo relevo e natureza do material originário. Sob 
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estas condições, forma-se um solo caracterizado por apresentar cores neutras nos 

horizontes subsuperficiais, geralmente com mosqueados proeminentes sob fundo de 

cromas baixas, em virtude da redução do ferro, indicativo de gleização. Apresenta ainda, 

em alguns casos, acúmulo superficial de matéria orgânica. 

São solos minerais hidromórficos, com horizonte glei abaixo do horizonte superficial (A ou 

H com menos de 40 cm) e cores de redução (normalmente cinzentas e azuladas) em 

decorrência do ferro em sua forma reduzida. São encharcados, ocorrendo em áreas 

baixas de várzea, possuem baixa saturação de bases e textura argilosa (>35% de argila). 

Nas áreas de influência do empreendimento, estão associados à fase campo subtropical 

de várzea e em relevo plano característico das áreas de várzea dos Rios Emboguaçu e 

respectivas drenagens. Estima-se uma ocorrência aproximada de 9 % de Gleissolo Sálico 

(GZ), sendo mapeada nas áreas de influência indireta do empreendimento. Normalmente 

o solo fica desprovido de cobertura vegetal nos locais onde a concentração de sais é 

elevada. 

A principal limitação de uso para esta classe decorre da alta concentração de sais 

solúveis no solo, considerando o custoso processo de dessalinização as áreas 

compreendidas com esta classe são indicadas para preservação ambiental. 

c) Cambissolos 

Essa é uma classe formada por solos pouco desenvolvidos, cuja pedogênese já alterou o 

material de origem, mas ainda são encontrados fragmentos de minerais primários e 

materiais pedregosos e rochosos. O horizonte diagnóstico é o B incipiente (Bi) e 

apresenta espessura máxima de 50 cm. São, em geral, pouco profundos (50-100 cm), 

moderadamente a bem drenados, com sequência de horizontes A, Bi, C, com transições 

claras entre os horizontes e apresentam um certo grau de evolução, porém, não o 

suficiente para meteorizar completamente minerais primários de mais fácil 

intemperização.  

Ocorrem em apenas 3% no limite sudoeste da área de influência indireta do 

empreendimento, tem como características comuns dos Cambissolos Háplicos (CXbd), 

baixa saturação de bases, altos teores de alumínio trocável, horizonte A do tipo 

moderado, textura argilosa. Na área em estudo ocorrem em relevos montanhoso, sob 

cobertura vegetal primária de floresta tropical altimontana.  
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Os Cambissolos apresentam como principal fator limitante altos teores de alumínio 

trocável, fato que ocasiona a demanda de altos níveis de correção do solo visando o 

incremento produtivo. Podem apresentar forte susceptibilidade à erosão, além de 

restrições impostas pelo relevo. 

A Tabela 26 apresenta os percentuais de ocorrência de cada classe de solo nas áreas de 

influência do empreendimento. 

TABELA 26 – CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Unidade de Mapeamento Classe do Solo 
Ocorrência 

AII (%) 
Ocorrência 

AID (%) 
Ocorrência 

ADA (%) 

EK Espodossolo Humilúvico  78,91 98,04 100 

GZ 
 

Gleissolo Sálico Ca 9,01 0,30 - 

CX Cambissolo Háplico 3,48 - - 

Corpo de água - 8,60 1,76 - 

Total  100 100 100 

6.1.6.1 Qualidade do solo 

Os solos são componentes do meio físico altamente vulneráveis a contaminação, 

levando-se em consideração a boa permeabilidade, a capacidade de drenagem, bem 

como, a presença do horizonte B espódico dos solos caraterizados na ADA da Ampliação 

TGL – Terin, podem tratar-se também de uma das principais vias de transporte de 

poluentes. 

Visando a avaliação da qualidade dos solos na ADA do empreendimento, quanto à 

possível presença de substâncias químicas contaminantes, bem como o gerenciamento 

dos riscos e a prevenção da qualidade dos solos nestas áreas, foram realizadas 

prospecções a trado com profundidade de 30 centímetros em 5 pontos amostrais, a coleta 

das amostras foi realizada no dia 16 de abril de 2018, as análises laboratoriais foram 

realizadas entre os dias 19 e 27 de abril de 2018. 

Os parâmetros analisados correspondem ao estabelecidos pela Resolução CONAMA  

nº 420/2009 que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto 

à presença de substâncias químicas, foram realizadas análise para substâncias 

inorgânicas, Hidrocarbonetos aromáticos voláteis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 

além dos hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH-Faixa Diesel). 
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Todas as amostras apresentaram valores de investigação inferiores aos estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 420/2009 para o uso industrial da área. Os laudos das 

referidas análises químicas, podem ser observadas no Anexo 10. 

6.1.6.1.1 Considerações Finais 

Pode-se concluir que os Espodossolos Humilúvicos (EK) são predominantes nas AII, AID 

e ADA do empreendimento, bem como na área de implantação da Ampliação TGL – 

Terin, cabe ressaltar que este local apresenta suas características naturais antropizadas 

tendo seu uso do solo atual classificado como área urbana. Já os Gleissolos Sálicos são 

característicos das áreas de várzea do rio Emboguaçu na área de influência direta do 

empreendimento, e os Cambissolos Háplicos estão presentes nas áreas de relevo 

movimentado situado no limita da área de influência indireta do empreendimento. 

Com relação a qualidade dos solos na ADA do empreendimento, nas amostragens 

realizadas foram identificadas valores inferiores aos estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 420/2009 quanto a presença de substâncias químicas contaminantes. 

6.1.7 Avaliação dos Direitos Minerários e dos Recursos Minerais  

A avaliação dos direitos minerários e possíveis interferências pela implantação da 

Ampliação TGL – Terin foi baseada nos direitos minerários outorgados pelo DNPM, no 

levantamento dos depósitos e ocorrências minerais cadastrados na região e no possível 

potencial mineral registrado em mapas geológicos e metalogenéticos. 

Os dados completos dos direitos minerários concedidos no estado do Paraná foram 

consultados, na data de 09 de setembro de 2018, no site do DNPM, no endereço 

eletrônico http://sigmine.dnpm.gov.br. As informações detalhadas sobre estes direitos 

minerários e os respectivos polígonos das áreas foram obtidas em arquivo shapefile. Os 

direitos minerários são classificados pelo DNPM de acordo com a fase atual do processo, 

ou seja, requerimento de pesquisa (área requerida e pesquisa ainda não autorizada pelo 

DNPM), autorização de pesquisa (pesquisa já autorizada), requerimento de lavra (lavra 

solicitada e ainda não autorizada), concessão de lavra (lavra autorizada) e áreas em 

disponibilidade (áreas já pesquisadas e que não apresentaram potencial mineral para a 

substância requerida).  
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De acordo com o cadastrado do DNPM, encontram-se concentrados principalmente nas 

porções oeste e central da AII os seguintes direitos minerários: dois Requerimentos de 

Pesquisa, três requerimentos de Autorização de Pesquisa de areia e água mineral, seis 

Requerimentos de Lavra de areia, quatro Concessões de Lavra de areia e uma de 

migmatito e um Licenciamento de Extração de Argila. Não foram identificados processos 

de direitos minerários cadastrados para as AID e ADA.  

A Tabela 27 mostra a relação de processos minerários identificados de acordo com as 

áreas de influência. Já a sua espacialização pode ser observada no Apêndice 7 – Mapa 

de Produção Mineral. 

TABELA 27 – PROCESSOS MINERÁRIOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Processo Fase Substrato Uso 
Área  
(Ha) 

Localização 

820677/1981 Concessão de Lavra Migmatito Não informado 2,63 AII 

826253/1992 Concessão de Lavra Areia Construção civil 49 AII 

826364/1998 Concessão de Lavra Areia Não informado 49,89 AII 

826335/2002 Concessão de Lavra Areia Não informado 49,99 AII 

826336/2002 Requerimento de Lavra Areia Não informado 49,93 AII 

826080/2011 Concessão de Lavra Areia Construção civil 50 AII 

826087/2011 Requerimento de Lavra Areia Construção civil 50 AII 

826089/2011 Requerimento de Lavra Areia Construção civil 45,92 AII 

826570/2013 Requerimento de Lavra Areia Não informado 49,95 AII 

826572/2013 Requerimento de Lavra Areia Construção civil 23,71 AII 

826077/2013 Autorização de Pesquisa Areia Construção civil 801,36 AII 

826127/2016 
Requerimento de 

Pesquisa 
Areia Construção civil 521,89 AII 

826474/2008 Requerimento de Lavra Areia Construção civil 22,43 AII 

826635/2016 
Requerimento de 

Pesquisa 
Ilmenita Industrial 702,63 AII 

826854/2016 Autorização de Pesquisa Areia Construção civil 236,48 AII 

826658/2017 Autorização de Pesquisa Água Mineral Engarrafamento 49,87 AII 

300374/2014 Disponibilidade 
Dado Não 

Cadastrado 
Dado Não 

Cadastrado 
19,84 AII 

Fonte: DNPM/ANM, setembro 2018 

Os direitos minerários concedidos e os tipos de rochas, solos, sedimentos aluviais e 

pluviais presentes nas áreas de influência indicam o potencial da região para extração de 

areia a partir principalmente da Planície Litorânea, das margens dos rios e da Baia de 

Paranaguá.  
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6.1.8 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

A caracterização de recursos hídricos e da qualidade da água em estudos ambientais visa 

apresentar aspectos qualitativos e quantitativos das áreas de influência em situação 

prévia à instalação ou, neste caso, à ampliação de empreendimentos com potencial de 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas. 

Apresenta-se primeiramente a caracterização das águas superficiais, com dados 

primários e secundários. Em seguida é apresentada a caracterização dos efluentes 

gerados no Terminal em operação e das águas subterrâneas, também com dados 

primários e secundários, finalizando com o levantamento de outorgas existentes nas 

áreas de influência. Como se trata da ampliação de um empreendimento existente, dados 

de automonitoramento ambiental da Terin e dados de Estudos de Impacto Ambiental 

(EIAs) de empreendimentos similares são utilizados e comparados nas análises. 

6.1.8.1 Águas Superficiais 

Caracterização Geral 

As áreas de influência da Ampliação TGL – Terin localizam-se na Bacia Litorânea do 

Paraná (Figura 29). Esta unidade hidrográfica ocupa uma área de aproximadamente 

5.630,8 km², que corresponde a praticamente 3% da área total do estado, e possui em 

seus limites uma população de mais de 283.000 habitantes. Os seguintes municípios 

estão total ou parcialmente inseridos na Bacia Litorânea: Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, 

São José dos Pinhais e Tijucas do Sul (SEMA, 2010). 
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FIGURA 29 – BACIA LITORÂNEA DO PARANÁ E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

FONTE: ADAPTADO DE ÁGUAS PARANÁ, 2018 

 

De acordo com SEMA (2010), a demanda hídrica da Bacia Litorânea é de 

aproximadamente 1,2 mil L/s, dos quais 98% provêm de mananciais superficiais e apenas 

2% de mananciais subterrâneos. A disponibilidade hídrica superficial é de 77 mil L/s, o 

que representa 7% do total do estado. Nota-se uma disponibilidade hídrica muito superior 

à demanda (o valor demandado é de apenas 2% do total disponível na bacia). Com 

relação aos usuários de recursos hídricos, na Bacia Litorânea 51% da demanda de água 

é destinada para abastecimento público, 19% para uso industrial, 29% para o setor 

agrícola, menos de 1% para o setor pecuário e menos de 1% para o setor mineral. 



 

124 

A Bacia Litorânea é composta por duas principais sub-bacias hidrográficas: a área que 

drena para a Baía de Guaratuba, com área aproximada de 1.393 km², e aquela que drena 

para a Baía de Paranaguá com aproximadamente 3.882 km², que corresponde a cerca de 

70% da área da bacia. Os rios São João, Cubatão e Cubatãozinho são os principais rios 

que drenam para a Baía de Guaratuba. Já os Rios Nhundiaquara, Cachoeira, Tagaçaba e 

Serra Negra são os principais rios de drenam para a Baía de Paranaguá (SEMA, 2010; 

LIVE AMBIENTAL, 2014). 

No perímetro urbano de Paranaguá localizam-se vários cursos d’água que têm suas 

nascentes na Serra do Mar e correm na direção sudoeste-nordeste, desaguando 

diretamente na Baía de Paranaguá, destacando-se os rios: Embocuí, Emboguaçu-Mirim, 

Itiberê, dos Correias e Emboguaçu – que banha a cidade na sua porção oeste 

(CANEPARO, 2000). 

O Rio Emboguaçu apresenta extensão de aproximadamente 11 km e área de drenagem 

de 25,5 km², que corresponde a 0,5% e 3,1% das áreas da Bacia Litorânea e do 

município de Paranaguá, respectivamente. Em seu curso médio e inferior apresenta 

formas meândricas e baixa energia no transporte de sedimentos, favorecendo a formação 

de cordões arenosos. Parte de sua recarga provém do afluente de sua margem esquerda 

(Emboguaçu-Mirim) e das áreas permanentemente úmidas da planície litorânea (LIVE 

AMBIENTAL, 2014). 

Metodologia 

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais foi realizada a coleta de 

amostras em três pontos localizados na AID, uma vez que nos terrenos previstos para o 

empreendimento não existem corpos hídricos superficiais. Foram selecionados os 

mesmos pontos amostrais utilizados para os estudos de qualidade da água do EIA da 

CPA Armazéns Gerais Ltda., elaborado para o Terminal 1 da Terin por Live Ambiental 

(2014). 

As amostragens do EIA foram realizadas em setembro e outubro de 2013. As 

amostragens deste RAS foram realizadas por equipe especializada do laboratório Teclab 

Ambiental na data de 24 de setembro de 2018. 

A Tabela 28 e a Figura 30 apresentam informações sobre os pontos amostrais de 

qualidade da água superficial: 
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TABELA 28 - CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS AMOSTRAIS 

Ponto 
Coordenadas UTM 
(22J, SIRGAS 2000) 

Característica do Corpo Hídrico 
Tipo de água 

(quanto à 
salinidade) 

QA-01 748233 7176759 Córrego urbano sem nome, Bairro do 
Rocio 

Salobra 

QA-02 747253 7175904 Córrego urbano, Vila Guarani Salobra 

QA-03 747777 7177226 Píer público de inflamáveis da APPA Salobra* 

*Modelagens citadas por LIVE AMBIENTAL (2014) apontam salinidade inferior à 30% nesta região do 
Complexo Estuarino de Paranaguá, sendo a água considerada salobra. 

 

FIGURA 30 – PONTOS AMOSTRAIS DE QUALIDADE DA ÁGUA E ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

O intervalo entre a Foto 4 e a Foto 6 apresenta os pontos amostrais de qualidade da 

água. 
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FOTO 4 – PONTO AMOSTRAL QA-01 

FOTO: TECLAB, 2018 

FOTO 5 – PONTO AMOSTRAL QA-02 

FOTO: TECLAB, 2018 

 

 

FOTO 6 – PONTO AMOSTRAL QA-03 

FOTO: TECLAB, 2018 

 

Os parâmetros de qualidade da água selecionados para análise foram: Condutividade 

Elétrica, Cor Aparente, Carbono Orgânico Total, Etanol, Oxigênio Dissolvido, Óleos e 

Graxas Totais, pH, Sólidos Dissolvidos Totais, Temperatura do Ar, Temperatura da Água, 

Hidrocarbonetos Totais do Petróleo – TPHs, Turbidez e Coliformes Termotolerantes. 

Trata-se de um conjunto de parâmetros que permite comparações com o EIA elaborado 

em 2014, sendo capaz de detectar diversas influências antrópicas na qualidade da água. 

Para todos os parâmetros de qualidade da água foram utilizados métodos consagrados 

de análise (vide laudos completos no Anexo 11), além de procedimentos adequados de 

coleta e acondicionamento de amostras desde a coleta até o laboratório. 
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Resultados 

Previamente à apresentação dos resultados, faz-se importante esclarecer o 

enquadramento dos corpos hídricos localizados na AID. De acordo com o art. 2º da 

Portaria SUREHMA nº 005/1989, “os cursos d’água fora dos limites da área de 

Tombamento da Serra do Mar, pertencem à classe 1, até a influência da maré”. Entende-

se ser este o enquadramento aplicável também às águas salobras da AID, visto que a 

classe 7 mencionada no art. 4º da mesma Portaria, que constava na Resolução CONAMA 

nº 20/1986, não possui equivalente na Resolução CONAMA nº 357/2005. 

A Tabela 29 apresenta os resultados das análises de qualidade da água feitas na AID do 

empreendimento. 

TABELA 29 - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL NA AID 

Parâmetro Unidade QA-01 QA-02 QA-03 
E.A. 
(%) 

I.E. L.Q. V.M.P. 

Condutividade 
Elétrica 

mS/cm 61,5 9,39 29,5 ± 2,0 
± 0,35 
µS/cm 

0,001 - 

Cor Aparente Hz 5 32 17 ± 1,2 ± 1,2 Hz 2 - 

Carbono Orgânico 
Total 

mg.L
-1

 24,2 23,8 22,8 ± 0,1 
± 1,5  

mg.L-1 
1 ≤ 3 

Etanol µg.L
-1

 <1,0 <1,0 <1,0 N.E. N.E. 1 - 

Oxigênio Dissolvido mg O2.L
-1

 3,9 0,67 3,1 N.E. N.E. 0,1 > 5,0 

Óleos e Graxas 
Totais 

mg.L
-1

 <5,0 8,3 <5,0 ± 8,9 ± 1,5 mg.L-1 5 
Virtualmen-
te ausentes 

pH U pH 7,89 7,3 7,34 N.E. ± 0,12 U pH 0,1 6,5 a 8,5 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

mg.L
-1

 24.210 6.415 13.046,6 ± 3,15 
± 0,74  
mg.L-1 

10 - 

Temperatura do Ar °C 27 31 32,1 ± 11,0 N.E. 2 - 

Temperatura da 
Água 

°C 24 27,2 23,8 ± 0,0 ± 1,1 °C 2 - 

Hidrocarbonetos 
Totais de Petróleo - 

TPHs 
µg.L

-1
 <10,0 <10,0 12 ± 0,38 N.E. 10 - 

Turbidez UT 16,5 32 20 ± 0,7 ± 1,7 UT 2 - 

Coliformes 
Termotolerantes 

UFC/100 
mL 

<100 3.360 <100 ± 6,2 ± 0,6 UFC 100 1.000 

Nota: E.A.- Erro analítico; I.E.- Incerteza expandida (95% de confiança); L.Q.- Limite de quantificação e 
V.M.P.- Valor máximo permitido de acordo com o art. 21 da Resolução CONAMA nº 357/2005 (águas 
salobras, classe 1). 

Os parâmetros que merecem destaque por ficarem fora dos limites da classe 1 para 

águas salobras segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 são carbono orgânico total e 

oxigênio dissolvido em todos os pontos amostrais; além de óleos e graxas totais e 

coliformes termotolerantes no ponto QA-02.  
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O parâmetro carbono orgânico total, indicador da presença de matéria orgânica na água, 

apresentou valores oito vezes superiores ao valor máximo permitido pela legislação. 

Possivelmente em razão deste alto teor de matéria orgânica, valores extremamente 

baixos de oxigênio dissolvido foram encontrados nos três pontos amostrais, com destaque 

para o nível crítico (praticamente anóxico) encontrado em QA-02.  

No ponto QA-02, foi detectada também a presença de óleos e graxas totais na 

concentração de 8,3 mg.L-1 e coliformes termotolerantes na contagem de 3.360 UFC/100 

mL. Óleos e graxas deveriam ser virtualmente ausentes em águas salobras da classe 1 e 

os coliformes termotolerantes estão três vezes acima da contagem permitida pela 

legislação.  

Os resultados dos parâmetros carbono orgânico total, oxigênio dissolvido e coliformes 

termotolerantes sugerem contaminação das águas superficiais por esgotos, 

principalmente na região que contribui para o ponto QA-02. Essa presença de indícios de 

contaminação por esgotos em rios e gamboas urbanas de Paranaguá já foi apontada por 

outros trabalhos (PELLIZZARI, 2008; FERNANDES, 2012; LIVE AMBIENTAL, 2012) e foi 

correlacionada principalmente a períodos de elevada pluviosidade e de aumento 

populacional no verão. 

Deve-se considerar também, que a pouca oxigenação e grande quantidade de matéria 

orgânica, são características de manguezais, que podem estar interferindo parcialmente 

nos resultados encontrados.  

A presença de óleos e graxas no ponto QA-02 pode estar associada à presença de 

oficinas mecânicas, garagens, estacionamentos de veículos, ou mesmo de vias com 

elevado fluxo de veículos na área de contribuição do córrego amostrado. Vale destacar 

que os maiores valores de cor e turbidez também foram registrados em QA-02, sugerindo 

contribuições por sólidos dissolvidos e suspensos nesse ponto amostral. 

Comparando os resultados obtidos com aqueles apresentados no EIA da CPA Armazéns 

Gerais Ltda. (LIVE AMBIENTAL, 2014), nota-se que, praticamente, os mesmos 

parâmetros apresentaram resultados fora dos limites preconizados pela legislação. O 

carbono orgânico total apresentou resultados 46,9; 65,5 e 3,9 mg.L-1 nos pontos QA-01, 

QA-02 e QA-03, respectivamente. Trata-se de concentrações bastante superiores àquelas 

obtidas nas amostragens de 2018 em QA-01 e QA-02, e bastante inferiores em QA-03. O 

oxigênio dissolvido apresentou resultados 1,7; 1,7 e 5,1 mg.L-1 nos pontos QA-01, QA-02 
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e QA-03, respectivamente. São concentrações bastante baixas sendo que somente em 

QA-03 foi atendido o critério de concentração superior a 5,0 mg.L-1.  

Óleos e graxas totais foram detectados em QA-01 (26,3 mg.L-1) e QA-02 (25,0 mg.L-1) 

durante as amostragens realizadas para o EIA de 2014, em teores superiores aos 8,3 

mg.L-1 medidos em QA-02 em 2018. O pH em QA-02 (6,41) foi aferido fora do intervalo 

recomendado na amostragem de 2014 e uma amostra (QA-03) apresentou coliformes na 

contagem de 1.200 UFC/100 mL. 

O parâmetro etanol, detectado nas amostragens feitas para o EIA nas concentrações de 

1,7 (QA-01), 1,2 (QA-02) e 2,6 µg.L-1 (QA-03), não foi detectado nas amostragens feitas 

para o presente estudo. O parâmetro hidrocarbonetos totais de petróleo, detectado nas 

amostragens feitas para o EIA nas concentrações de 30,7 (QA-01), 25,6 (QA-02) e 34,8 

µg.L-1 (QA-03), foi detectado agora apenas em QA-03, em concentração pouco acima do 

limite de quantificação. 

Considerações Finais 

A ampliação do TLG – Terin é prevista para a Bacia Litorânea, área que drena para a 

Baía de Paranaguá, na bacia do rio Emboguaçu. Como não existem corpos d’água 

superficiais nos terrenos previstos para o empreendimento, foram realizadas amostragens 

em três pontos localizados na AID. 

Os parâmetros que merecem destaque por ficarem fora dos limites da classe 1 para 

águas salobras segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 foram carbono orgânico total 

e oxigênio dissolvido em todos os pontos amostrais; além de óleos e graxas totais e 

coliformes termotolerantes no ponto QA-02. 

Os resultados das amostragens de águas superficiais feitas para a elaboração deste RAS 

e a comparação com amostragens anteriores e outros trabalhos científicos, a despeito de 

influências de manguezais, sugerem contaminação das águas superficiais por esgotos 

além de fontes de óleos e graxas, principalmente na região que contribui para o ponto 

QA-02 (Vila Guarani). 

Tais fontes de contaminação são difusas no meio urbano e não podem ser relacionadas 

com empreendimentos específicos, como o Terminal de Granéis Líquidos que se 

pretende ampliar. 



 

130 

6.1.8.2 Efluentes do Terminal em Operação 

Apresenta-se neste item a caracterização dos efluentes gerados pelo Terminal 1, que já é 

operado pela Terin. Os resultados apresentados são oriundos do automonitoramento 

realizado pelo empreendedor e são aqui exibidos porque os Terminais 2 e 3 seguramente 

apresentarão efluentes com caraterísticas similares aos gerados atualmente pelo 

Terminal 1. 

As amostras de efluentes foram coletadas nos Sistemas Separadores de Água e Óleo – 

SAO existentes no Terminal 1. São apresentados resultados de janeiro/2013 e abril/2013 

que constam no EIA do Terminal em operação e resultados de abril/2018, que são os 

mais recentes decorrentes do automonitoramento realizado pela Terin (Tabela 30). 

Os resultados são comparados com os valores máximos permitidos pela Resolução 

CONAMA nº 430/2011 para efluentes sanitários, visto que os efluentes são lançados na 

rede coletora pública (LIVE AMBIENTAL, 2014). 

TABELA 30 - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE EFLUENTES DO SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E 
ÓLEO - SAO 

Parâmetro Unidade 
Amostragens 

V.M.P. 
Jan/13 Abr/13 Abr/18 

Óleos e Graxas Totais mg.L
-1

 <5,0 <5,0 3,4 100,0 

Sólidos Sedimentáveis mL.L
-1

 <0,3 <0,3 0,3 1,0 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg.L
-1

 16,0 3,0 6,8 120,0 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg.L
-1

 35,0 9,0 27,3 - 

Coliformes Termotolerantes UFC/100 mL - - <1 - 

Nota: V.M.P. - Valor máximo permitido de acordo com a Resolução CONAMA nº 430/2011 para efluentes 
sanitários. 

Observa-se que todos os resultados estão em conformidade com a Resolução CONAMA 

nº 430/2011 para efluentes sanitários e que o efluente coletado na saída do Sistema 

Separador de Água e Óleo do Terminal 1 apresenta valores bastante baixos para os 

parâmetros analisados. 

6.1.8.3 Águas Subterrâneas 

Á água em subsuperfície encontra-se armazenada em poros e/ou fraturas e cavidades de 

rochas em reservatórios denominados de aquíferos, que podem ser classificados 

basicamente em porosos ou granulares, fraturados fissurais e cársticos.  
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A combinação de estruturas geológicas (fraturas, falhas) e de tipos de porosidades 

(primária e/ou secundária) em rochas (litologias) com fatores geomorfológicos, 

hidrológicos e climáticos, resultou na configuração de vários reservatórios de água ou 

aquíferos, que representam unidades geológicas em diferentes regiões do Estado do 

Paraná, que possuem condições semelhantes de armazenamento, circulação, qualidade 

e quantidade de água. 

O empreendimento e suas respectivas áreas de influência estão localizados sobre o 

aquífero denominado de Costeiro poroso em referência à formação geológica 

armazenadora de suas águas subterrâneas. No Apêndice 08 – Mapa de Unidades 

Aquíferas, estão representados os tipos de aquíferos, a localização das minas e 

captações em rios outorgados nas áreas de influência do empreendimento. 

O Aquífero Costeiro poroso, posicionado estratificamente acima do aquífero Cristalino 

fraturado, é constituído por arenitos e sedimentos arenosos consolidados e 

inconsolidados da Planície Costeira, é caracterizado pela circulação e armazenamento 

principal de água subterrânea em poros (porosidade primária intergranular) existentes 

entre os grãos de areia. Por sua vez, o aquífero cristalino fraturado, é formado por 

granitos, gnaisses e migmatitos fraturados, que possuem boa quantidade e circulação de 

água em suas fraturas (porosidade secundária). 

Para verificação da qualidade das águas subterrâneas, entre outubro e novembro de 2017 

foi realizada Avaliação Ambiental Preliminar e Confirmatória na área pretendida para o 

Terminal 2 (MULTIGEO, 2017), na qual foram avaliadas amostras obtidas em três poços 

de 3,0 m de profundidade cada, construídos de acordo com a Norma Brasileira ABNT 

NBR 15495-2.  

O objetivo foi constituir níveis de background para as seguintes substâncias químicas de 

interesse: metais dissolvidos, compostos orgânicos voláteis (VOC), compostos orgânicos 

semivoláteis (SVOC), hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) e pesticidas 

organoclorados. Os resultados gerados servem para caracterizar a água subterrânea em 

situação anterior ao uso da área. 

Os resultados das análises foram comparados aos Valores Orientadores de Intervenção 

das Decisões de Diretoria CETESB nº 256/2016 e n° 010/2006 para águas subterrâneas. 

O laudo completo de Avaliação Ambiental Preliminar e Confirmatória encontra-se no 

Anexo 12 e seus resultados, no que tange às águas subterrâneas, apontam para a não 
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ocorrência de concentrações acima dos limites de intervenção estipulados pela CETESB 

para as subestâncias químicas analisadas. 

Os resultados do automonitoramento de águas subterrâneas feito pela Terin na área do 

Terminal 1 (em operação), executado através de cinco poços com profundidades entre 

2,97m e 3,67m, além de dois poços profundos, apresentam resultados em conformidade 

com a legislação vigente para as amostragens realizadas em abril/2018. 

De modo semelhante, amostragens que constam em Estudo de Impacto Ambiental de 

empreendimento similar, localizado na AID da Ampliação TGL – Terin, apresentaram 

resultados dentro dos padrões estipulados para águas subterrâneas (LIVE AMBIENTAL, 

2012). 

6.1.8.4 Outorgas nas Áreas de Influência 

O levantamento do uso de recursos hídricos subterrâneos e superficiais outorgados nas 

áreas de influência do empreendimento, junto ao Instituto das Águas do Paraná, resultou 

na identificação de cinco captações de água em rios e 44 poços tubulares de água, 

utilizados por empresas públicas e privadas e por pessoas físicas. A maioria dos recursos 

hídricos explorados encontra-se dentro da AII e da AID, não foram identificadas outorgas 

existentes na ADA do empreendimento. O Apêndice 08 – Mapa de Unidades Aquíferas – 

mostra a localização das captações identificadas na AII e AID do futuro empreendimento, 

já a Tabela 31 apresenta maiores detalhes a respeito dos processos de outorgas situados 

em toda área de influência do empreendimento.  

TABELA 31 - RELAÇÃO DE OUTORGAS EXISTENTES NA AII E AID 

Local UTM (E) UTM (N) Município Atividade Tipo Bacia Aquífero 
Vazão 
(m³/h) 

AII 743953,80 7171065,35 Paranaguá 
Lavagem de 

veículos 
Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

3 

AID 746750,37 7175605,96 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
4,5 

AII 743542,09 7169663,03 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

6 

AID 746730,26 7175606,33 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

4,5 
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Local UTM (E) UTM (N) Município Atividade Tipo Bacia Aquífero 
Vazão 
(m³/h) 

costeiros 

AII 744090,22 7172146,84 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

2,3 

AII 744316,12 7172128,30 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

19,8 

AII 744277,94 7172349,56 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

24 

AID 745989,64 7171875,86 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

5 

AID 746234,89 7171979,96 Paranaguá 
Lavagem de 

veículos 
Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

5 

AID 746536,01 7172495,34 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

4,5 

AID 748533,79 7175885,46 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
2,5 

AII 743007,86 7170668,85 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

20 

AID 748649,45 7175938,73 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
5 

AII 744675,90 7171898,92 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

25 

AID 748412,64 7176077,25 Paranaguá 
Combate a 

incêndio 
Poço Litorânea 

Quaternário/Sedi
mentos costeiros 

5 

AII 743342,08 7171923,32 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

8 

AII 744608,00 7172253,74 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

10 

AII 744849,72 7172056,44 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Rio Litorânea 
 

30 

AII 743305,49 7170744,69 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

5 
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Local UTM (E) UTM (N) Município Atividade Tipo Bacia Aquífero 
Vazão 
(m³/h) 

AID 747018,86 7172931,85 Paranaguá 
Lavagem de 

veículos 
Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

4 

AII 744316,12 7172128,30 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

12 

AID 747784,06 7176429,42 Paranaguá 
Combate a 

incêndio 
Poço Litorânea 

Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
10 

AID 746770,48 7175605,59 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
8 

AII 744388,18 7171990,15 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

18 

AII 744316,12 7172128,30 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

27 

AID 747815,68 7176429,73 Paranaguá 
Combate a 

incêndio 
Poço Litorânea 

Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
5 

AII 743322,86 7170360,85 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 
Quaternário/Sedi
mentos costeiros 

10 

AII 741891,52 7170666,23 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

10 

AII 744655,18 7172323,15 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

3 

AII 744095,13 7173031,24 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Rio Litorânea 
 

5,2 

AID 747795,13 7173100,47 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

3 

AID 748636,18 7176684,93 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

8 

AII 744219,09 7171716,65 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

7 

AII 744316,12 7172128,30 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

33 

AII 744500,33 7172304,48 Paranaguá 
Lavagem de 

veículos 
Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
8 
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Local UTM (E) UTM (N) Município Atividade Tipo Bacia Aquífero 
Vazão 
(m³/h) 

Cristalino 

AII 744671,06 7172347,90 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

6 

AII 744090,22 7172146,84 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

9,9 

AID 747915,06 7176108,42 Paranaguá 
Combate a 

incêndio 
Poço Litorânea 

Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
5 

AID 748571,16 7175839,32 Paranaguá Limpeza Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

4 

AII 744849,72 7172056,44 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Rio Litorânea  13,8 

AII 744950,43 7171955,95 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

26,39 

AID 748099,98 7175706,21 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
1,7 

AID 744100,29 7170116,12 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea 

Embasamento 
Cristalino 

/Embasamento 
Cristalino 

6 

AID 748690,00 7175415,92 Paranaguá 
Combate a 

incêndio 
Poço Litorânea 

Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
6 

AID 748949,85 7176406,43 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Poço Litorânea 
Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
5 

AID 745300,52 7171856,41 Paranaguá 
Processo 
industrial 

Rio Litorânea  10 

AID 744110,53 7170125,90 Paranaguá 
Lavagem de 

veículos 
Poço Litorânea 

Quaternário 
/Sedimentos 

costeiros 
3 

AID 748249,83 7175056,12 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Poço Litorânea  0,6 

AII 743350,34 7172155,93 Paranaguá 
Consumo 
humano 

Rio Litorânea 
 

3 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2018 

Os dados dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais consultados no cadastro são 

incompletos e incluem informações parciais, tais como, nomes de proprietários, 

localidade, município, localização, vazão, profundidade e os nomes da bacia e dos 

aquíferos explorados.  
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Segundo as informações parciais disponíveis neste cadastro, os poços de água existentes 

na região exploram águas dos aquíferos cristalino e costeiro. As águas subterrâneas, 

captadas pelos poços tubulares perfurados em profundidades entre 10 e 186 metros, são 

designadas para abastecimentos públicos, saneamento, consumo humano, uso industrial, 

lavagem de veículos e combate a incêndio.  

Em resumo, não foi constatada a ocorrência de nenhum recurso hídrico superficial ou 

subterrâneo explorado nas áreas de influência que possa sofrer impactos ou 

interferências pela construção e manutenção da Ampliação TGL – Terin ou indenizações 

de valores por parte do empreendedor desta obra. 

6.1.9 Monitoramento Acústico 

O ruído ambiental é o agente caracterizador da poluição sonora em áreas urbanas e 

rurais mais ou menos adensadas. A transmissão do ruído em ambientes abertos tem sido 

descrita em função de três variáveis. A fonte sonora, o caminho percorrido pelo som e o 

receptor (LONG, 2006). 

A poluição sonora pode ser frequentemente associada ao alto índice de crescimento 

demográfico da população. O aumento no número de automóveis que trafegam no 

perímetro urbano e rural, a intensificação das atividades de serviços, comércio e 

construção civil contribuem para elevar os níveis de ruído nas cidades e no entorno 

próximo. 

No interesse da saúde e do sossego público, as atividades industriais, devem ter suas 

emissões sonoras controladas. Desta forma, deve-se monitorar e controlar a emissão de 

ruídos ambientais em todas as fases do ciclo de vida desses empreendimentos. 

Este trabalho tem como objetivos: 

 Apresentar os dados obtidos nas medições sonoras realizadas no sítio de 

expansão do Terminal de Granéis Líquidos da Terin - Terminais Inteligentes em 

sua planta de operação no município de Paranaguá - PR; 

 Caracterizar o nível de ruído ambiente antes da implantação das novas áreas do 

terminal; e 

 Predizer níveis sonoros futuros (operação) através de simulação computacional 

dos dados de geração de ruídos, fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos 

em operação (bombas eletromecânicas). 
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Comparar os dados levantados e simulados com a regulamentação vigente para 

caracterização do impacto sonoro da situação atual e da operação futura do terminal 

expandido. 

6.1.9.1 Legislação Incidente 

O direito a um meio ambiente sadio e adequado ao desenvolvimento dos indivíduos foi 

consagrado constitucionalmente em nosso país com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Os princípios legais que compõem o artigo 225 impõem ao poder 

público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para esta e 

futuras gerações. 

A Constituição Federal, contudo não diz como fazê-lo. As questões ambientais envolvem 

conhecimentos técnicos muitas vezes complexos, que subtrairiam muita energia do 

legislativo federal. Em muitos países cabe ao congresso nacional legislar sobre questões 

ambientais. Não é que o Congresso Nacional não o faça. Como bem ressalta Paulo 

Nogueira Neto (Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2008, p. 11), “o Congresso 

Nacional criou o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a missão 

principal de regular o bom uso dos recursos naturais”. Cabe então ao Conselho o 

estabelecimento de normas e critérios técnicos que permitam a correta aplicação dos 

preceitos legais. 

Sobre a questão de ruído urbano a Resolução CONAMA nº 1 de 8 de março de 1990 

estabelece os níveis máximos de imissão sonora aceitáveis para quaisquer atividades 

desempenhadas em meio urbano e rural. Esta resolução emprega os critérios técnicos 

descritos na norma brasileira NBR 10.151:2000 e tem força de lei federal. No Município de 

Paranaguá os critérios aplicáveis são os descritos por essa resolução e pela Lei Ordinária 

2312/2002. 

As áreas previstas para ampliação do Terminal de Granéis Líquidos, denominados como 

Terminal 2 e Terminal 3 estão localizados em área de uso industrial, sendo os níveis 

sonoros recomendados para este zoneamento apresentados na Tabela 32.  
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TABELA 32 - NÍVEIS SONOROS MÁXIMOS PERMITIDOS SEGUNDO ZONEAMENTO 

USO DO SOLO DIURNO NOTURNO 

Área de sítios e fazendas 40 dB (A) 35 dB (A) 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais 
e escolas 

50 dB (A) 45 dB (A) 

Área mista, predominantemente residencial 55 dB (A) 50 dB (A) 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 dB (A) 55 dB (A) 

Área mista, com vocação recreacional 65 dB (A) 55 dB (A) 

Área predominantemente industrial 70 dB (A) 60 dB (A) 

Nota: Adaptado da resolução CONAMA 01/1990 

6.1.9.2 Materiais e Método 

Os procedimentos adotados para as medições de campo atendem às normas NBR 

10151:2000 são descritos a seguir: 

 Caracterização do local e seleção dos pontos de medição; 

 Medição dos níveis sonoros; 

 Comparação dos dados obtidos em medição com os limites estabelecidos por 

legislação vigente; 

 Elaboração de mapa de ruído da região conforme ISO 9613 e RLS 90. 

O mapeamento acústico auxilia na visualização do impacto sonoro na vizinhança, 

favorecendo o emprego de medidas mitigadoras eficazes quando necessárias. Trata-se 

da plotagem em modelo tridimensional das curvas isofônicas geradas a partir das 

emissões sonoras de uma ou mais fontes.  

Caracterização do Local 

As áreas em estudo são delimitadas pelo sistema viário do entorno imediato e suas 

interfaces com a vizinhança. Os pontos de medição foram definidos após visita de 

avaliação do local e posicionados no entorno do lote faceando os limites de propriedade 

dos vizinhos, dando especial atenção para os casos em que a vizinhança foi 

caracterizada como de uso habitacional.  

Na Figura 31 são apresentados os pontos amostrados nos terminais 2 e 3. Foram 

selecionados 9 pontos de forma a caracterizar o nível sonoro ambiental da região, sendo 

os pontos 1 a 5 no Terminal 3 e pontos 6 a 9 no Terminal 2.  
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FIGURA 31 – LOCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS E PONTOS DE MEDIÇÃO 

 

As coordenadas geográficas dos pontos de medição são listadas na Tabela 33. 

TABELA 33 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PONTOS MEDIDOS 

PONTO MEDIDO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUDE LONGITUDE 

P1 25°30'41.15"S 48°31'39.21"O 

P2 25°30'39.77"S 48°31'38.26"O 

P3 25°30'37.98"S 48°31'36.24"O 

P4 25°30'38.89"S 48°31'32.11"O 
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PONTO MEDIDO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUDE LONGITUDE 

P5 25°30'47.08"S 48°31'31.69"O 

P6 25°30'50.66"S 48°31'36.09"O 

P7 25°30'51.74"S 48°31'37.48"O 

P8 25°30'51.12"S 48°31'39.71"O 

P9 25°30'50.34"S 48°31'41.79"O 

Nota: Pontos levantados por navegação no sistema WGS84 sem correção diferencial 

Calibração dos Medidores 

Para que os levantamentos de campo produzam informações em conformidade com as 

exigências da NBR 10.151, os instrumentos utilizados devem ser calibrados em 

laboratórios acreditados pelo INMETRO. Na tabela abaixo são apresentados os dados do 

equipamento de medição utilizado para este estudo. 

Medidor Medidor de nível sonoro Tipo 1 

Fabricante 01 dB (fabricação em 2008) 

Modelo Modelo Solo (nº de série 61379) 

Data de Calibração 03 de julho de 2013 sob nº RBC1-8584-472 

Certificação 
CALILAB – LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS, laboratório de 
calibração acreditado pela Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 
17025 sob o número CAL 0307 

 

Procedimento de Medição 

Conforme recomendações da NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade, a ênfase na avaliação recai sobre a interface entre a 

comunidade e o empreendimento. 

O levantamento de campo consistiu na produção de dados que caracterizam a paisagem 

sonora do entorno imediato, sem as atividades de obra. Essa caracterização é 

fundamental para se determinar o impacto de um empreendimento após sua instalação. 

Denomina-se este cenário como Situação Zero, ou seja, a característica acústica na 

ausência da fonte sonora de interesse (terminal de combustíveis líquidos planejado). A 

partir desse ponto de referência é possível estimar o impacto sonoro que um equipamento 

em operação no futuro poderá ter sobre a condição inicial. 
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Nas medições realizadas nos pontos amostrados, o medidor foi instalado sobre um tripé a 

uma distância de 1,5 metros de altura do solo, em campo aberto. Os levantamentos foram 

executados no período diurno, vespertino e noturno. Assim tem-se uma caracterização do 

ruído de fundo sem obras. O tempo de cada amostra foi de 10 minutos, suficiente para a 

cobertura dos eventos sonoros mais significativos. 

As medições totalizaram 90 minutos de avaliação e os resultados são apresentados na 

sequência.  

6.1.9.3 Resultados 

Terminal 3 – Período Noturno 

a) P1 

O ponto de amostra 1 da futura área denominada Terminal 3 fica localizado na rua 

Francisco Machado a cerca de 35 metros de seu entroncamento com a Avenida Cel. 

Santa Rita.  

 

FOTO 7 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_1 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto P1_1 é apresentado na 

Tabela 34. 

TABELA 34 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P1_1 

Arquivo dBTrait1 

Início 25/09/2018 19:51:52 

Fim 25/09/2018 20:01:52 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 70,8 41,7 92,7 

 

A amostra do nível equivalente de pressão sonora medido no ponto P1_1 é de LAeq 70,8 

dB(A). O fluxo de veículos pesados na rua Francisco Machado produz os níveis sonoros 

acima de 75 dB(A), indicados pelos dois picos no histórico temporal da medição na  

Figura 32. Abaixo de 75 dB(A) as cristas são descrições da passagem de veículos leves. 

Conclui-se que o nível sonoro equivalente está em desacordo com a legislação para o tipo 

de área [máx. 60dB(A)].  

#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 19h51m52 49.5 TER 25/09/18 20h01m51 47.8

Fonte

40

45
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55

60
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75

80

85

90

95

100

19h52 19h53 19h54 19h55 19h56 19h57 19h58 19h59 20h00 20h01

 

FIGURA 32 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_1 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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b) P2 

O segundo ponto amostral foi posicionado a cerca de 60 metros de distância do ponto 

P1_1. Esse posicionamento foi executado para que se tivesse duas amostras voltadas 

para a rua Francisco Machado. Neste ponto a influência sonora da av. Cel. Santa Rita é 

reduzida pela distância, favorecendo o diagnóstico da Rua Francisco Machado. 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto P1_2 é apresentado na 

Tabela 35. 

TABELA 35 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P1_2 

Arquivo dBTrait2 

Início 25/09/2018  20:03:20 

Fim 25/09/2018  20:13:20 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 71,6 41,9 94,2 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto P1_2 foi de 71,6 dB(A). A influência do ruído 

de tráfego neste ponto é a razão principal para justificar os níveis medidos.  

O constante fluxo de veículos leves [picos entre 70 e 75 dB(A)] denotam níveis sonoros 

acima dos legislados para zonas industriais (60 dBA). Na Figura 33 é apresentada a 

flutuação dos níveis no tempo.  
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#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 20h03m20 49.6 TER 25/09/18 20h13m19 62.9

Fonte

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

20h04 20h05 20h06 20h07 20h08 20h09 20h10 20h11 20h12 20h13

 

FIGURA 33 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_2 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

c) P3 

A terceira amostra do entorno do Terminal 3 foi realizada próximo ao entroncamento da 

rua Francisco Machado com a rua Xavier da Silva. A rua Xavier da Silva apresentou fluxo 

de veículos muito pequeno durante a amostra (2 passagens apenas) e observou-se nessa 

amostra níveis sonoros menores que nas amostras anteriores. 

 

FOTO 8 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_3 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto P1_3 é apresentado na 

Tabela 36. 

TABELA 36 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P1_3 

Arquivo dBTrait3 

Início 25/09/2018  20:14:59 

Fim 25/09/2018  20:24:59 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 65,6 46,8 83,8 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 3 foi de 65,6 dB(A) e a flutuação dos níveis 

sonoros no tempo é apresentada na Figura 34. O nível sonoro equivalente medido nesta 

amostra está acima do recomendado para uma área com ocupação industrial [máx. 

60dB(A)].   

#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 20h14m59 53.3 TER 25/09/18 20h24m58 52.4

Fonte
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20h15 20h16 20h17 20h18 20h19 20h20 20h21 20h22 20h23 20h24

 

FIGURA 34 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_3 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

d) P4 

A medição no ponto P1_4 foi realizada na rua Xavier da Silva ao fundo do Terminal 3. 

Essa via possui um conjunto de moradias, constitui-se de um acesso sem saída e os 

veículos que circulam na região são dos moradores. 
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FOTO 9 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_4 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (Laeq) medido no ponto P1_4 é apresentado na 

Tabela 37. 

TABELA 37 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P1_4 

Arquivo dBTrait4 

Início 25/09/2018  20:27:46 

Fim 25/09/2018  20:37:46 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 58,1 42,1 82,7 

 

O nível sonoro equivalente medido nesta amostra foi de 58,1 dB(A). A influência do ruído 

de tráfego neste ponto é discreta e a flutuação dos níveis sonoros decorre das atividades 

rodoviárias mais distantes. Na Figura 35 abaixo é apresentada a flutuação dos níveis no 

tempo. 

Pode-se caracterizar o nível sonoro equivalente neste ponto como em conformidade com 

o limite recomendado para conforto da comunidade.  
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#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 20h29m04 49.1 TER 25/09/18 20h30m22 52.3

Fonte

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

20h28 20h29 20h30 20h31 20h32 20h33 20h34 20h35 20h36 20h37

 

FIGURA 35 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_4 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

e) P5 

O ponto 5 foi posicionado na Avenida Cel. Santa Rita, próximo ao limite do Terminal 3. O 

lado leste deste Terminal 3 encontra-se em funcionamento um pátio de manobra de 

caminhões e carretas. A circulação de veículos em tráfego na via local caracteriza a 

principal fonte sonora da área.  

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 5 é apresentado na tabela 

7. 

TABELA 38 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P1_5 

Arquivo dBTrait5 

Início 25/09/2018  20:40:31 

Fim 25/09/2018  20:50:31 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 72,6 56,2 87,3 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 5 foi de 72,6 dB(A). Caracteriza nível sonoro 

acima do legislado para o uso do solo. Na Figura 36 é apresentada a flutuação dos níveis 

no tempo. As cristas acima de 75 dB(A) correspondem a passagens de caminhões na  

Av. Cel. Santa Rita. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 20h40m31 63.8 TER 25/09/18 20h50m30 64.5

Fonte

50

55

60

65

70

75

80

85

90

20h41 20h42 20h43 20h44 20h45 20h46 20h47 20h48 20h49 20h50

 

FIGURA 36 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_5 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

Terminal 3 – Período Diurno 

a) P1 

O ponto de amostra 1 está localizado na rua Francisco Machado a cerca de 35 metros de 

seu entroncamento com a Avenida Cel. Santa Rita.  

 

 

FOTO 10 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_1 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 1 é apresentado na 

Tabela 39. 

TABELA 39 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P1_1 

Arquivo dBTrait1 

Início 25/09/2018  11:15:53 

Fim 25/09/2018  11:25:53 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 71,7 49,7 84,2 

 

O nível equivalente de pressão sonora medido no ponto 1 é de 71,7 dB(A). Esse valor 

está acima do legislado para áreas de uso industrial. As medições foram feitas durante 

tráfego normal de veículos pelo sistema viário local.  

O histórico temporal da medição é apresentado na Figura 37. As cristas são descrições 

da passagem de veículos leves e o nível sonoro equivalente está em desacordo com a 

legislação para o tipo de área [máx. 70dB(A)]. 

#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 11h15m53 51.9 SEX 28/09/18 11h25m52 59.2

Fonte

40
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50
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60
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70

75

80

85

90

11h16 11h17 11h18 11h19 11h20 11h21 11h22 11h23 11h24 11h25

 

FIGURA 37 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_1 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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b) P2 

A segunda medição da área do Terminal 3 foi realizada na rua Francisco Machado (Foto 

11). O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 2 é apresentado na 

Tabela 40 abaixo. 

O nível sonoro equivalente medido neste ponto foi de 66,7 dB(A). A influência do ruído de 

tráfego é predominante e a flutuação dos níveis sonoros decorre da passagem de 

veículos. Na Figura 38 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. O nível sonoro 

medido está em conformidade com a legislação vigente. 

 

FOTO 11 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_2 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

TABELA 40 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P1_2 

Arquivo dBTrait2 

Início 28/09/2018  11:27:28 

Fim 28/09/2018  11:37:28 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 66,7 49,1 82,1 
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#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 11h27m28 59.3 SEX 28/09/18 11h37m27 50.9

Fonte
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70

75

80

85

90

11h28 11h29 11h30 11h31 11h32 11h33 11h34 11h35 11h36 11h37

 

FIGURA 38 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_2 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

c) P3 

A terceira amostra do entorno do Terminal 3 foi realizado próximo ao entroncamento da 

rua Francisco Machado com a rua Xavier da Silva. 

 

FOTO 12 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_3 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 3 é apresentado na 

Tabela 41. 
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TABELA 41 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P1_3 

Arquivo dBTrait3 

Início 28/09/2018  11:41:30 

Fim 28/09/2018  11:51:30 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 68,0 52,4 82,2 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 3 foi de 68 dB(A). A influência do ruído de 

tráfego neste ponto é mais discreta e o nível sonoro medido está em conformidade com a 

legislação vigente.  

Na Figura 39 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 

#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 11h41m30 68.1 SEX 28/09/18 11h51m29 64.0

Fonte

50
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60

65

70

75

80

85

90

11h42 11h43 11h44 11h45 11h46 11h47 11h48 11h49 11h50 11h51

 

FIGURA 39 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_3 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

d) P4 

A amostra P1_4 realizada na rua Xavier da Silva (Foto 13) no período diurno mostra um 

nível sonoro equivalente de 52,3 dB(A). Este nível está abaixo do limite tolerado para a 

área predominantemente industrial. 
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FOTO 13 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_4 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 4 é apresentado na 

Tabela 42. 

TABELA 42 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P1_4 

Arquivo dBTrait4 

Início 28/09/2018  11:53:51 

Fim 28/09/2018  12:03:51 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 52,3 43,3 66,3 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 4 foi de 52,3 dB(A). A influência do ruído de 

tráfego neste ponto foi discreta durante a execução da medição, que não houve 

passagem de veículos automotores.  

Na Figura 40 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 11h53m51 45.7 SEX 28/09/18 12h03m50 47.6

Fonte

40

45

50

55

60

65

70

11h54 11h55 11h56 11h57 11h58 11h59 12h00 12h01 12h02 12h03

 

FIGURA 40 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_4 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

e) P5 

O ponto 5 foi posicionado na Avenida Cel. Santa Rita, próximo ao limite do Terminal 3 

(Foto 14). 

A circulação de veículos em tráfego na via local caracteriza a principal fonte sonora da 

área. O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 5 é apresentado na 

Tabela 43. 

 

FOTO 14 – PONTO DE MEDIÇÃO P1_5 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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TABELA 43 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P1_5 

Arquivo dBTrait5 

Início 28/09/2018  12:06:35 

Fim 28/09/2018  12:16:35 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 74,1 54,2 91,9 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 5 foi de 74,1 dB(A) e caracterizou nível 

sonoro acima do legislado para o uso do solo. 

Na Figura 41 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. As cristas acima de 75 

dB(A) correspondem a passagens de caminhões na Av. Cel. Santa Rita. 

#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 12h06m35 70.4 SEX 28/09/18 12h16m34 91.9

Fonte

50
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75

80

85

90

95

100

12h07 12h08 12h09 12h10 12h11 12h12 12h13 12h14 12h15 12h16

 

FIGURA 41 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P1_5 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

Terminal 2 – Período Noturno 

a) P6 

O Terminal 2 se localiza ao lado sul da sede, na Rua José Cadilhe, esquina com a Rua 

Ludovica Bório. O ponto P2_1 foi tomado próximo a linha férrea que atravessa a Rua José 

Cadilhe. 
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FOTO 15 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_1 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido neste ponto é apresentado na 

Tabela 44. 

TABELA 44 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P2_1 

Arquivo dBTrait6 

Início 25/09/2018  20:52:14 

Fim 25/09/2018  21:02:14 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 68,6 49,5 86,4 

 

O Leq medido foi de 68,6 dB(A), acima do tolerado para a área. Este nível sonoro é 

característico de áreas industriais.  

As medições foram feitas durante tráfego normal de veículos pelo sistema viário local e o 

histórico temporal da medição é apresentado na Figura 42. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 20h52m14 60.3 TER 25/09/18 21h02m13 53.2

Fonte
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70
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80

85

90

20h53 20h54 20h55 20h56 20h57 20h58 20h59 21h00 21h01 21h02

 

FIGURA 42 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_1 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

Os eventos mais intensos, acima de 75 dB(A) são convergentes com a passagem de 

caminhões pela via onde a amostra foi realizada. O nível sonoro equivalente está em 

desacordo com a legislação para o tipo de área [máx. 60dB(A)]. 

b) P7 

O ponto P2_2 foi posicionado a cerca de 30 metros de distância do entroncamento com a 

Rua Ludovica Bório (Foto 16). O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no 

ponto é apresentado na Tabela 45. 
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FOTO 16 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_2 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

TABELA 45 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P2_2 

Arquivo dBTrait7 

Início 25/09/2018  21:03:48 

Fim 25/09/2018  21:13:48 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 69,0 43,6 88,3 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 2 foi de 69 dB(A) e tem a influência direta do 

ruído de tráfego. Na Figura 43 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 21h03m48 50.8 TER 25/09/18 21h13m47 54.4

Fonte
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85

90

21h04 21h05 21h06 21h07 21h08 21h09 21h10 21h11 21h12 21h13

 

FIGURA 43 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_2 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

c) P8 

A terceira amostra do Terminal 2 foi tomada na Rua Ludovica Bório. Esta é uma via de 

pequena largura, sendo um dos lados da via composto por residências (Foto 17).  

 

FOTO 17 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_3 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 3 é apresentado na 

Tabela 46. 
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TABELA 46 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P2_3 

Arquivo dBTrait8 

Início 25/09/2018  21:16:17 

Fim 25/09/2018  21:26:17 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 57,7 37,9 76,8 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto foi de 57,7 dB(A) e está em conformidade 

com os limites tolerados para a área. A influência do ruído de tráfego neste ponto é 

discreta.  

Na Figura 44 abaixo é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. As duas cristas 

acima de 70 dB(A) registram a passagem de dois veículos de passeio durante a execução 

do levantamento.  

#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 21h16m17 53.0 TER 25/09/18 21h26m16 54.0

Fonte

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

21h17 21h18 21h19 21h20 21h21 21h22 21h23 21h24 21h25 21h26

 

FIGURA 44 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_3 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

d) P9 

A amostra 4 do Terminal 2 foi executada a 50 metros adiante da amostra 3 na Rua 

Ludovica Bório. O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 4 é 

apresentado na Tabela 47. 
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TABELA 47 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO NOTURNO – P2_4 

Arquivo dBTrait9 

Início 25/09/2018  21:28:03 

Fim 25/09/2018  21:38:03 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 52,1 38,3 69,7 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 4 foi de 52,1 dB(A) e a influência do ruído de 

tráfego neste ponto é pequena. Durante a medição foram registradas apenas três 

passagens de veículos de passeio.  

A flutuação dos níveis sonoros decorre das características do ambiente (ventos e a 

operação dos silos) Na Figura 45 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 

#1379    Leq 1s  A dB dBTER 25/09/18 21h28m03 48.2 TER 25/09/18 21h38m02 50.7

Fonte
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50

55

60

65

70

21h29 21h30 21h31 21h32 21h33 21h34 21h35 21h36 21h37 21h38

 

FIGURA 45 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_4 NO PERÍODO NOTURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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Terminal 2 – Período Diurno 

a) P6 

 

FOTO 18 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_1 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 1 é apresentado na 

Tabela 48. 

TABELA 48 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P2_1 

Arquivo dBTrait6 

Início 28/09/2018  12:19:37 

Fim 28/09/2018  12:29:37 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 74,3 48,5 92,6 

 

O fluxo de veículos pesados na Rua José Cadilhe gerou um nível sonoro equivalente de 

74,3 dB(A), acima do limite legal. As medições foram feitas durante tráfego normal de 

veículos pelo sistema viário local. O histórico temporal da medição é apresentado na 

Figura 46. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 12h19m37 68.3 SEX 28/09/18 12h29m36 69.0

Fonte

40

45

50
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90

95

100

12h20 12h21 12h22 12h23 12h24 12h25 12h26 12h27 12h28 12h29

 

FIGURA 46 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_1 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

Os eventos mais intensos, acima de 85 dB(A) são convergentes com a passagem de 

caminhões pela via onde a amostra foi realizada. Abaixo de 75 dB(A) as cristas são 

descrições da passagem de veículos leves. O nível sonoro equivalente está em 

desacordo com a legislação para o tipo de área [máx. 70dB(A)]. 

b) P7 

A segunda amostra do período diurno foi tomada próximo ao entroncamento com a R. 

Ludovica Bório (Foto 19). 

 

FOTO 19 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_2 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 2 é apresentado na 

Tabela 49. 

TABELA 49 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P2_2 

Arquivo dBTrait7 

Início 28/09/2018  12:31:10 

Fim 28/09/2018  12:41:10 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 69,1 48,0 83,5 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 2 foi de 69,1 dB(A), em conformidade com o 

uso do solo. Na Figura 47 abaixo é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 

#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 12h31m10 70.0 SEX 28/09/18 12h41m09 69.7

Fonte

40
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70
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80
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90

12h32 12h33 12h34 12h35 12h36 12h37 12h38 12h39 12h40 12h41

 

FIGURA 47 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_2 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

c) P8 

Na terceira amostra do Terminal 2 (Foto 20), o nível sonoro equivalente medido foi de 

68,9 dB(A). Os resultados da medição podem ser verificados na Tabela 50. 
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FOTO 20 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_3 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

TABELA 50 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P2_3 

Arquivo dBTrait8 

Início 28/09/2018  12:55:08 

Fim 28/09/2018  13:05:08 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 68,9 44,9 86,4 

 

Durante o dia, neste ponto, há constante passagem de veículos leves e pesados. Este 

fluxo é responsável pelo aumento dos níveis sonoros, especialmente, quando comparado 

com os resultados obtidos à noite.  

Na Figura 48 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 
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#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 12h55m08 71.6 SEX 28/09/18 13h05m07 73.9

Fonte

40

45

50
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70
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80
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90

12h56 12h57 12h58 12h59 13h00 13h01 13h02 13h03 13h04 13h05

 

FIGURA 48 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_3 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

d) P9 

A amostra 4 do Terminal 2 foi executada a 50 metros adiante da amostra 3 na Rua 

Ludovica Bório. O nível de pressão sonora equivalente (LAeq) medido no ponto 4 é 

apresentado na Tabela 51. 

 

FOTO 21 – PONTO DE MEDIÇÃO P2_4 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 
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TABELA 51 - NÍVEIS SONOROS NO PERÍODO DIURNO – P2_4 

Arquivo dBTrait9 

Início 28/09/2018  13:07:35 

Fim 28/09/2018  13:17:35 

Canal Tipo Peso Unidade Leq Lmin Lmáx 

#1379 Leq A dB 58,5 46,0 73,3 

 

O nível sonoro equivalente medido no ponto 4 foi de 58,5 dB(A). Como a influência do 

ruído de tráfego neste ponto é determinante para a elevação dos níveis sonoros, os 

valores coletados se mostraram reduzidos devido ao pequeno fluxo de veículos durante o 

intervalo medido.  

Na Figura 49 é apresentada a flutuação dos níveis no tempo. 

#1379    Leq 1s  A dB dBSEX 28/09/18 13h07m35 48.8 SEX 28/09/18 13h17m34 59.4
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13h08 13h09 13h10 13h11 13h12 13h13 13h14 13h15 13h16 13h17

 

 

FIGURA 49 – HISTÓRICO TEMPORAL DO PONTO DE MEDIÇÃO P2_4 NO PERÍODO DIURNO 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

6.1.9.4 Perfil Sonoro  

O levantamento da área indicou níveis sonoros típicos de zonas industriais urbanas. As 

observações de campo permitem a confirmação dos principais geradores de ruído que 

são os veículos automotores em trânsito pelas vias públicas. A Tabela 52 apresenta o 

nível sonoro equivalente e o confronta com o nível de critério de avaliação da NBR 10.151 

para a caracterização acústica do sítio urbano avaliado. 
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A conformidade ou não com o nível de critério de avaliação se deve a comparação dos 

níveis medidos e o NCA. Se a comparação estiver igual ou abaixo do NCA, considera-se 

conforme. 

TABELA 52 - LAEQ E NCA CONFORME NBR 10.151 

Consolidação dos dados do levantamento de campo 

Ponto medido Noturno LAeq Diurno LAeq NCA (noite/dia) - LAeq Conformidade 

P1_1 70,8 71,7 60/70 não/não 

P1_2 71,6 66,7 60/70 não/sim 

P1_3 65,6 68,0 60/70 não/não 

P1_4 58,1 52,3 60/70 sim/sim 

P1_5 72,6 74,1 60/70 não/não 

P2_1 68,6 74,3 60/70 não/não 

P2_2 69,0 69,1 60/70 não/sim 

P2_3 57,7 68,9 60/70 sim/sim 

P2_4 52,1 58,5 60/70 sim/sim 

 

6.1.9.5 Mapeamento Acústico Computacional 

Além das medições de campo foram considerados os modelos computacionais de cálculo 

de níveis sonoros para a área em estudo.  

Caracterizada a área de estudo, as simulações computacionais foram utilizadas para a 

geração de mapas de níveis sonoros. Os mapas descrevem os seguintes cenários:  

 Simulação dos níveis sonoros produzidos pelo sistema viário do entorno imediato 

das áreas de expansão para calibração do modelo a partir dos dados medidos em 

campo; 

 Simulação dos níveis sonoros produzidos pela operação das bombas dos futuros 

terminais isoladamente para a avaliação do alcance dos ruídos gerados pela 

operação; e 

 Simulação dos níveis sonoros produzidos pela operação das bombas dos futuros 

terminais em conjunto com o ruído de tráfego para a identificação de alguma 

alteração nos pontos de amostragem. 

Modelos computacionais para cálculo de níveis sonoros correlacionam a intensidade das 

fontes sonoras e as características físicas do meio ambiente que as circunda como o 

relevo, a umidade relativa do ar, barreiras construídas, áreas de atenuação, dentre outros. 
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Neste trabalho, os modelos para a área de influência acústica da subestação foram 

construídos com o auxílio do Software CADNA-A versão 4.2 (DATAKUSTIK, 2012) e 

utilizaram duas normas internacionais amplamente empregadas em território brasileiro. A 

primeira, a RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straβen, norma alemã para Controle 

do Ruído em Rodovias que calcula emissões sonoras a partir de tráfegos projetados. Esta 

norma foi validada em diversas pesquisas brasileiras (CALIXTO, 2002; DINIZ, 2003; PAZ, 

2004). A segunda, a ISO 9613, que estabelece critérios de cálculo para a determinação 

de níveis sonoros produzidos por fontes industriais com espectro de frequência e potência 

conhecidas, é norma de aplicação internacional e reconhecida pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

O algoritmo da RLS-90 estima que o nível de pressão sonora gerado pelo tráfego em uma 

rodovia longa, plana, retilínea e com tráfego contínuo, em cada pista é dada pela 

expressão: 

Lm = Lm,E + Ds + DBM + DB 

Onde: 

Lm,E é o nível equivalente médio de emissão, em dB(A), 

Ds é a atenuação devido à distância e a absorção do ar, 

DBM é a atenuação devido aos efeitos atmosféricos e do solo, 

DB é a atenuação devido à topografia e às dimensões dos edifícios. 

 

O algoritmo da ISO 9613 estima que o nível de pressão sonora gerado por fontes sonoras 

é dado pela expressão: 

LAT = Lw+Di+DΩ-Adiv-Aatm-Agr-Abar-Amisc 

Onde: 

Lw é a potência sonora da fonte; 

Di é a direção da irradiação sonora; 

DΩ é a correção para ângulos sólidos menores que 4π esterorradianos; 

Adiv é a atenuação provocada pela divergência entre a fonte e o receptor; 

Aatm é a absorção atmosférica; 
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Agr é a atenuação provocada pelo solo 

Abar é a atenuação provocada por obstáculos (edifícios, topografia, muros, etc.) 

Amisc é a atenuação provocada por elementos diversos (bosques, superfícies de 

água, áreas ocupadas, etc.). 

Na sequência são apresentados os cenários previstos para o diagnóstico da área. No 

primeiro cenário, modelaram-se as vias de tráfego próximas dos lotes de expansão. A 

modelagem empregou dados do projeto de instalações e layout conforme fornecido pelo 

empreendedor. 

Na Figura 50 é apresentada a condição: a) Simulação dos níveis sonoros produzidos pelo 

sistema viário do entorno imediato das áreas de expansão para calibração do modelo a 

partir dos dados medidos em campo. 

 

FIGURA 50 – MAPA DE RUÍDO DA REGIÃO DO LOTE - SITUAÇÃO ATUAL  

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

Observa-se a sudeste do mapa a área de interesse. O ruído de tráfego produz níveis 

sonoros entre 60 e 70 dB(A) ao longo das vias de circulação.  



 

171 

Considerando-se apenas a operação das máquinas de bombeamento dos combustíveis 

(três baterias de bombas com 12 bombas em cada bateria e geração de 85 dB(A) a 

distância de 1m) temos o cenário apresentado na Figura 51. 

A operação do terminal apresentará pequeno impacto sobre o entorno. Em um 

afastamento de 15 metros das bombas os níveis sonoros projetados serão de 60 dB(A) e 

estarão em conformidade com as exigências ambientais. 

Esta é a condição b) Simulação dos níveis sonoros produzidos pela operação das 

bombas dos futuros terminais isoladamente para a avaliação do alcance dos ruídos 

gerados pela operação. 

 

FIGURA 51 – MAPA DE RUÍDO DA REGIÃO DO LOTE - PROJEÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BATERIAS DE BOMBAS 
ISOLADAMENTE (OPERAÇÃO ISOLADA) 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O terceiro cenário é apresentado na Figura 52 que ilustra a paisagem sonora do entorno 

atual adicionado à operação do empreendimento.  

A condição c) Simulação dos níveis sonoros produzidos pela operação das bombas dos 

futuros terminais em conjunto com o ruído de tráfego para a identificação de alguma 

alteração nos pontos de amostragem pode ser observada abaixo. 
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FIGURA 52 – MAPA DE RUÍDO DA REGIÃO DO LOTE - PROJEÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BATERIAS DE BOMBAS 
EM CONJUNTO COM O TRÁFEGO LOCAL 

FONTE: DQZ ACÚSTICA, 2018 

 

O cenário c) demonstra como a operação das baterias de bombas não afeta o cenário 

atual. Não há alteração significativa nos níveis sonoros locais quando se considera o 

tráfego de veículos que caracteriza a paisagem sonora da região. 

6.1.9.6 Conclusão 

As medições sonoras no entorno imediato dos futuros Terminais apresentaram níveis 

sonoros acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 01/1990 para alguns 

dos pontos avaliados.  

Os níveis sonoros medidos na situação atual indicam que o tráfego de veículos é a fonte 

principal para a caracterização da paisagem sonora local. 

Os níveis sonoros projetados para a operação dos Terminais tomada isoladamente 

demonstram que os níveis sonoros produzidos serão contidos pelos muros altos que 

delimitam a propriedade. 
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A simulação conjunta (bombas+tráfego) demonstra que face à intensidade do ruído de 

tráfego, a operação das baterias de bombas não afeta o entorno sob o ponto de vista de 

contribuições significativas para o agravamento da poluição ambiental. 

6.2 MEIO BIÓTICO 

6.2.1 Flora 

A caracterização da vegetação foi realizada mediante visita técnica às áreas de influência 

direta e indireta do empreendimento. As informações referentes a flora foram baseadas 

em registros visuais e fotográficos, bem como em informações secundárias, 

disponibilizadas em trabalhos desenvolvidos na área de estudo. 

6.2.1.1 Enquadramento Fitogeográfico 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018), a Mata Atlântica é 

composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 

Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual), e ecossistemas associados 

(manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste). 

Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de km² em 17 estados do território 

brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à ocupação e 

atividades humanas, hoje resta cerca de 29% de sua cobertura original (BRASIL, 2018). 

Conforme o mapeamento fitogeográfico oficial do estado do Paraná (Figura 53), a área de 

de influência do empreendimento abrange 2 formações florestais: Formações Pioneiras 

(com influência fluvial ) e Floresta Ombrófila Densa (Floresta Ombrófila das Terras Baixas 

e  FOD submontana). No entanto, através da visita in loco e de imagens de satélite mais 

recentes, é possível constatar a diminuição e alteração desses ambientes. 
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FIGURA 53 – ENQUADRAMENTO FITOGEOGRÁFICO DO EMPREENDIMENTO 

FONTE: ITCG (MAPA EDITADO), 2009  

6.2.1.2 Formações pioneiras 

As formações pioneiras caracterizam-se pela vegetação de primeira ocupação, associada 

a espécies pioneiras que se desenvolvem sobre áreas pedologicamente instáveis, sob 

constantes deposições sedimentares, tais como da orla marinha, margens dos rios e ao 

redor dos pântanos, lagos e lagoas (SCHMIDLIN et al., 2005). São comunidades cujo 

desenvolvimento pleno é limitado por condições ambientais diferentes do clima regional, 

principalmente vento, salinidade, maresia e hidromorfismo. Sua florística é mais 

simplificada em relação a florestas clímax e não há ainda formação de estratos 
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(RODERJAN E KUNIYOSHI, 1988; VELOSO, RANGEL E LIMA, 1991; IBGE, 1992; 

JASTER, 1995; SEMA E IAP, 1996; JASTER, 2002).  

a) Formação Pioneira com Influência Marinha: são comunidades associadas a 

condições ambientais extremas, sob permanente ação dos ventos, das marés, da 

salinidade e das condições pedológicas desfavoráveis, geralmente sobre Neossolos 

Quartzarênicos e Espodossolos. Apresenta-se em tipos distintos de vegetação em 

resposta às diferentes intensidades da influência do mar, aumentando o seu grau de 

desenvolvimento conforme adentra no continente, tanto estrutural como floristicamente, 

até chegar no ponto em que adquire aspecto florestal. Essa formação, também conhecida 

como restinga, faz a transição entre o manguezal e a Floresta Ombrófila Densa, ou então 

ocorre logo após as primeiras dunas. É considerada uma formação de estrutura e 

composição florística bastante heterogênea, sendo separada por alguns autores de 

acordo com a espécie dominante e/ou aspecto fisionômico geral (RODERJAN e 

KUNIYOSHI, 1988; IBGE, 1992; JASTER, 1995; SEMA e IAP, 1996; RODERJAN et al., 

2002).  

 

FOTO 22 – FORMAÇÃO PIONEIRA COM INFLUÊNCIA MARINHA (RESTINGA)  

FOTO: FELIPE FIUZA, 2016 

 

b) Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha: essa formação, conhecida como 

manguezal, estabelece-se nas áreas de baía, desembocadura dos rios e locais de baixa 

energia ambiental, onde o depósito de sedimentos médios e finos é favorecido, formando 

um sistema ecológico altamente especializado, condicionado pela salinidade e 
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tiomorfismo conferidos pela água salobra e condições pedológicas. A florística é bem 

simplificada e, geralmente, representada por três espécies arbóreas: mangue-vermelho 

(Rhizophora mangle), siriúba (Avicennia schaueriana) e mangue-branco (Laguncularia 

rancemosa), porém, em terraços dos rios, gramíneas do gênero Spartina e Salicornia 

portulacoides aparecem também (RODERJAN e KUNIYOSHI, 1988; IBGE, 1992; 

SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; SEMA e IAP, 1996).  

 

FOTO 23 – FORMAÇÃO PIONEIRA COM INFLUÊNCIA FLUVIOMARINHA (MANGUEZAL)  

FOTO: FELIPE FIUZA, 2016 

 

As maiores extensões de manguezais do mundo estão presentes na região Indopacífica. 

No Brasil, os manguezais ocorrem desde a foz do Rio Oiapoque, no Estado do Amapá até 

o Estado de Santa Catarina, tendo como limite sul a cidade de Laguna (ALVES, 2001). 

 Roderjan et al. (1996) citam para a Baía de Paranaguá a ocorrência de campos salinos, 

antecedendo os manguezais geralmente compostos por Spartina montevidensis, sendo 

comum Crinum salsum, além de outras espécies. A importância ecológica das marismas 

refere-se ao fato de ser fonte de produtividade primária e fixadora de margens dos 

ambientes lagunares.  

c) Formação Pioneira com Influência Flúvio-Lacustre: são comunidades desenvolvidas 

sobre Organossolos e Gleissolos, influenciadas pelo regime hídrico dos flúvios, ou então 

em depressões alagáveis durante ao menos um período do ano – condição ambiental que 
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propicia o estabelecimento apenas de espécies adaptadas (RODERJAN e KUNIYOSHI, 

1988; IBGE, 1992; JASTER, 1995; SEMA e IAP, 1996). À medida que se afastam do mar, 

os intercordões apresentam um grau maior de desenvolvimento, onde então a formação 

pioneira dá lugar à floresta (SEMA e IAP, 1996). 

Essa classe abrange os caxetais e brejos mais desenvolvidos. Schmidlin et al. (2005), em 

estudo realizado na região, envolvendo essa formação, relatam que as principais 

espécies arbóreas encontradas foram: Tabebuia cassinoides, Alchornea triplinervia, 

Marlierea tomentosa, Tabebuia umbellata, Annona sp, Hedyosmum brasiliense, Xylosma 

pseudosalzmanii, Schefflera angustifolia, Jacaranda puberula, Clusia criuva, Andira 

anthelminthica, Erythrina speciosa, Mimosa bimucronata, Marlierea sp e Cytharexylum 

myrianthum. Na ilha de Superagüi, essa formação aparece claramente sobre os 

intercordões, compondo caxetais em linhas paralelas à costa ou, quando próximas ao 

estuário, aparecendo imediatamente após os manguezais, formando contornos de 

aproximadamente 120 metros de largura. Essa tipologia apresenta uma altura média de 

15 metros, sem estratificação. 

 

FOTO 24 – FORMAÇÃO PIONEIRA COM INFLUÊNCIA FLUVIO-LACUSTRE EM TERRENO COM SATURAÇÃO 
HÍDRICA  

FOTO: FELIPE FIUZA, 2016 
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6.2.1.3 Floresta Ombrófila Densa 

A Floresta Ombrófila Densa (FOD) caracteriza-se pelos ambientes ombrófilos mantidos 

por fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25º) e de alta 

precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma 

situação bioecológica praticamente sem período seco (IBGE, 2012). 

Os limites altimétricos da Floresta Ombrófila Densa, descritos por VELOSO (1991), têm 

início a partir dos 5 m e alcançando altitudes de 1.500 m. 

Este tipo de vegetação florestal de grande porte com abundância de lianas lenhosas e 

epífitas, foi subdividido em cinco formações ordenadas segundo uma hierarquia 

topográfica (BLUM, 2006). Denominam-se como “aluvial”, “das terras baixas”, 

“submontana”, “montana” e “altomontana”, refletindo fisionomias diferentes de acordo com 

as variações ecotípicas das faixas altimétricas e de situações geomorfológicas (VELOSO 

et al., 1991; IBGE, 1992). O limite entre cada formação é variável conforme a latitude 

considerada, sem transições abruptas. 

No Paraná e em Santa Catarina, a floresta atlântica ocorre desde as encostas à oeste da 

Serra do Mar até a região costeira. Na sua parte oeste faz contato (ecótono) com a 

floresta de araucárias (Floresta Ombrófila Mista) e na costa com as restingas (Formação 

Pioneira com Influência Marinha) e manguezais (Formação Pioneira com Influência 

Fluviomarinha). 

6.2.1.3.1 Floresta Ombrófila das Terras Baixas (Floresta de Tabuleiro) 

A F.O.D das Terras Baixas compreende as formações florestais distribuídas sobre 

sedimentos quaternários de origem marinha, situadas entre o nível do mar e 

aproximadamente 20 metros de altitude. Sua fisionomia, estrutura e composição podem 

variar de acordo com o regime hídrico dos solos, do estágio de desenvolvimento da 

floresta e do nível de interferência antrópica. Constitui na planície litorânea a principal 

unidade tipológica, em razão de sua representatividade e diversidade florística (Foto 25) 

elevadas (RODERJAN, et al. 2002). 
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FOTO 25 – Vriesea incurvata (BROMÉLIA), REGISTRADA NO PARQUE ESTADUAL DO PALMITO (PARANAGUÁ-PR) 

FOTO: FELIPE FIUZA, 2016 

 

Também conhecida como floresta dos tabuleiros, ocupa as planícies costeiras originadas 

pelo recuo marinho no período Quaternário até os dias atuais, quando a tectônica de 

placas continentais originou a elevação da costa oriental do continente sul-americano, 

ocasionando o recuo gradual do mar e consequente deposição de material arenoso 

(MAACK, 1969). 

A constante deposição de areia formou os chamados cordões litorâneos. Nos intervalos 

entre esses cordões, existem os ditos intercordões, onde o terreno é mais baixo e 

condicionante da retenção de umidade e consequente acumulo de matéria orgânica, 

possibilitando o estabelecimento de florestas mais pujantes e com maior biodiversidade 

(VELOSO e KLEIN, 1961). 

Nos cordões, a percolação da água cria um ambiente xeromórfico descrito como restinga. 

Entretanto, com o passar do tempo e constante deposição de matéria orgânica, esta 

restinga evolui e tende a atingir o estado de uma floresta característica, assim como 

aquela dos intercordões (VELOSO & KLEIN, 1961). 

Em estudos realizados por Serathiuk et al. (2000) apud Ribas et al. 2014, na Floresta 

Estadual do Palmito, município de Paranaguá-PR, descrevem a vegetação como tendo 
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porte de até 22 metros de altura e presença de Tapirira guianensis (cupiúva) imprimindo 

forte dominância. 

Em solos de drenagem deficiente, como Organossolos, Espodossolos e Neossolos 

Quartzarênicos, quando hidromorfizados, há predomínio de guanandi (Calophyllum 

brasiliense) nas fases vegetacionais mais evoluídas, sendo acompanhado de ipê-da-

várzea (Tabebuia umbelata), embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), figueiras (Ficus 

luschnathiana, F. adhatodifolia) e cupiúva (Tapirira guianensis). Nos estratos inferiores, 

são comuns mangue-do-mato (Clusia criuva), tabocuva (Pera glabrata), caxeta (Tabebuia 

cassinoides), guapurunga (Marlierea tomentosa), catiguá-morcego (Guarea macrophylla), 

jerivá (Syagrus romanzoffiana) e palmito (Euterpe edulis). Em solos melhor drenados – 

Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos –, sua florística é bem diferenciada, sendo o 

Calophyllum brasiliense praticamente ausente. São típicas as espécies Ocotea pulchella, 

O. aciphylla, Tapirira guianensis, Alchornea triplinervia, Ficus organensis, Podocarpus 

sellowii e Manilkara subserica. No estrato inferior, são comuns Andira anthelminthica, Inga 

spp, Ilex spp, Euterpe edulis, Syagrus romanzoffiana e Attalea dubia (RODERJAN et al., 

2002). 

6.2.1.3.2 Floresta Ombrófila Densa (submontana) 

Essa tipologia pode ser caracterizada pela presença de solos profundos (geralmente 

Argissolos, Latossolos e Cambissolos) e férteis, ocorrendo em altitudes que variam de 20 

até 600 metros de altitude na região estudada (RODERJAN; KUNIYOSHI, 1988; JASTER, 

1995; RODERJAN et al., 2002). O regime climático é semelhante ao das Terras Baixas, 

com ausência de geadas. Essa situação favorável propicia o desenvolvimento de 

comunidades de elevada diversidade e com uma estratificação bem definida (RODERJAN 

e KUNIYOSHI, 1988; JASTER, 1995; RODERJAN et al., 2002).  
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FOTO 26 – FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO 

FOTO: FELIPE FIUZA, 2016 

 

Indivíduos avantajados, como sangreiro (Pterocarpus violaceus), caovi (Pseudopiptadenia 

warmingii), licurana (Hyeronima alchorneoides), jequitibá (Cariniana estrellensis), bocuva 

(Virola bicuhyba) e figueira (Ficus sp) formam o dossel que, em média, situa-se a 20 m de 

altura, podendo alcançar 30 m. O segundo estrato é composto por indivíduos que se 

desenvolvem em condições de sombreamento. Esse estrato intermediário também é 

bastante diverso e é representado, principalmente, por guapurunga (Marlierea 

tomentosa), capororocão (Myrsine umbellata), catiguá-morcego (Guarea macrophylla), 

queima-casa (Bathysa meridionalis), vacum (Allophylus guaraniticus) e palmito (Euterpe 

edulis). Seqüencialmente a esse estrato, existe ainda um patamar inferior, constituído por 

uma infinidade de ervas e arbustos, dentre os quais destacam-se: trato-de-anta 

(Psychotria nuda), pau-de-junta (Piper sp), caetê (Heliconia sp) e xaxim (Dicksonia 

sellowiana) (RODERJAN e KUNIYOSHI, 1988; IBGE, 1991; RODERJAN et al., 2002). 

6.2.1.4 Cobertura vegetal atual 

À área pretendida para a instalação do empreendimento é uma área com ocupação 

urbana, com a presença de loteamentos residenciais e empreendimentos com a finalidade 

de armazenamento e estoque de produtos escoados pelo porto de Paranaguá.  
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6.2.1.4.1 Cobertura vegetal na ADA 

Na área do empreendimento não se observa nenhum contínuo de vegetação arbórea que 

se caracterize como floresta propriamente dita ou que se enquadre em formações 

secundárias arbóreas e nem mesmo vegetação herbáceo-arbustiva. 

Por se tratar de um empreendimento já em operação, conforme reconhecido no próprio 

Termo de Referência emitido pelo IAP, não há que se falar em impactos quanto à 

vegetação na ADA, por já se tratar de local antropizado e consolidado (Foto 27 e Foto 28). 

 
 

FOTO 27 – ÁREA DE AMPLIAÇÃO – TERMINAL 3 

FOTO: DANIEL MACEDO, 2018 

FOTO 28 – ÁREA DE AMPLIAÇÃO – TERMINAL 2 

FOTO: DANIEL MACEDO, 2018 

 

No local foram observadas apenas 3 árvores (Foto 29 e Foto 30), as quais são utilizadas 

para paisagismo, sendo que ainda não há certeza da necessidade da remoção das 

mesmas, devido ao refinamento do projeto. 
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FOTO 29 – ÁRVORES OBSERVADAS NA LATERAL DO 
TERRENO PREVISTO PARA A CONSTRUÇÃO DO 
TERMINAL 3 

FOTO: DANIEL MACEDO, 2018 

FOTO 30 – ÁRVORES OBSERVADAS NA LATERAL DO 
TERRENO PREVISTO PARA A CONSTRUÇÃO DO 
TERMINAL 3 

FOTO: DANIEL MACEDO, 2018 

6.2.1.4.2 Cobertura Vegetal na AID e AII 

A vegetação encontrada nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento se 

encontra dentro da área de domínio do bioma Mata Atlântica. Devido à similaridade das 

tipologias encontradas, essas áreas serão tratadas conjuntamente. 

A região se encontra a leste do Estado do Paraná. Trata-se de uma área litorânea do 

Estado, em que a vegetação é influenciada pelas águas oceânicas, por massas de ar 

quente, alta umidade, assim como pela quantidade intensa de chuvas bem distribuídas ao 

longo de todo o ano. 

A Baía de Paranaguá é tida, segundo o IPARDES (1989), como um ecossistema de total 

importância para o litoral do Estado, pois, nas baías, são desenvolvidas atividades 

portuárias, turísticas e pesqueiras. Dentro de toda a Baía, situada no domínio da bacia 

litorânea estadual, as tipologias vegetacionais encontradas são: Floresta Ombrófila Densa 

e Formações Pioneiras. As Baías de Paranaguá e Antonina, o grande aporte hidrográfico 

recebido por essas áreas de influência resultam na vegetação entremeada à hidrografia, 

que é resultado destes componentes geológicos, climáticos e hidrográficos. 

As Formações Pioneiras se caracterizam por apresentarem vegetação em constante 

sucessão, que se desenvolvem sobre áreas pedologicamente instáveis, sob constantes 

deposições sedimentares, tais como da orla marinha, margens dos rios e ao redor dos 

pântanos, lagos e lagoas. São comunidades cujo desenvolvimento pleno é limitado por 
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condições ambientais diferentes do clima regional, principalmente vento, salinidade, 

maresia e hidromorfismo. 

Conforme o Atlas do Paraná, elaborado pela SEED-PR (2008), a Serra do Mar, onde está 

a Floresta Ombrófila Densa, é a área ambiental mais preservada do território estadual, 

com as exuberantes floras subtropicais, dominantes nos estados sulinos, em função do 

relevo acidentado. 

Para Bigarella (1978) apud Oliveira (2003), a vegetação litorânea é responsável pela 

maior área de cobertura florestal do Estado, e as formações de Floresta Ombrófila Densa 

podem ser encontradas em diferentes fases de sucessão e graus de antropização. 

Embora a vegetação desta região encontre-se altamente fragmentada, boa parte destes 

fragmentos ainda estão conectados, facilitando assim a regeneração em áreas 

secundárias e proporcionando o fluxo da diversidade local. 

6.2.2 Fauna 

6.2.2.1 Fauna Terrestre 

O local onde serão instalados os novos reservatórios de combustíveis e demais 

substâncias químicas do Terminal de Granéis Líquidos é representado por dois terrenos 

totalmente limpos, sem vegetação, inseridos na zona urbana de Paranaguá. Essa 

condições propiciam a ocorrência de um baixo número de representantes da fauna 

silvestre, sendo aqueles que são adaptados a obter alimento e abrigo em ambientes 

urbanizados sujeitos à diversas formas de impactos do meio, como exposição à fontes 

intermitentes de poluição, presença de espécies exóticas, zoonoses amplamente 

dispersas por animais domésticos, dentre outros fatores não menos relevantes. No 

entanto, a cidade de Paranaguá está localizada em uma região biogeograficamente muito 

importante, em meio à Floresta Atlântica. Mais precisamente, a área de estudo está 

inserida em uma zona estuarina da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, onde há 

em seu entorno imediato áreas bem conservadas de floresta nativa, manguezais, o 

estuário da baía de Paranaguá e as montanhas da Serra do Mar sendo parte integrante 

da paisagem. Por este motivo é importante considerar o contexto geral, pois apesar da 

Área Diretamente Afetada pelas obras de ampliação da atual estrutura do terminal não 

representarem danos relevantes para a fauna, possíveis acidentes relacionados a 
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vazamentos de combustíveis líquidos e demais químicos tóxicos poderiam causar 

impactos ambientais de grandes proporções em uma região muito importante para a 

biodiversidade. 

6.2.2.2 Avifauna 

As aves são um grupo faunístico frequentemente utilizado em diagnósticos ambientais por 

indicarem com certa precisão o estado de conservação dos ambientes avaliados. A 

composição da avifauna de uma região está diretamente associada à qualidade dos 

hábitats e ao tipo de ambientes presentes no ecossistema. É possível estabelecer 

associações fiéis entre determinadas espécies de aves as quais exigem condições 

específicas de hábitat com o estado de conservação do mesmo. Dessa forma, a simples 

presença de certos táxons pode indicar muitas características relevantes sobre o local sob 

estudo. A alta detectabilidade e esta relação fiel com os ambientes habitados faz das aves 

bons bioindicadores. 

Índices de riqueza e a presença de espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção são 

parâmetros comumente utilizados na escolha de áreas prioritárias para a conservação, 

bem como para o estabelecimento de áreas protegidas. Muitas espécies se tornam 

escassas devido à redução de seu hábitat preferencial. Espécies que não contam com 

alta capacidade de se adaptar a modificações moderadas ou severas no hábitat, também 

chamadas de espécies de baixa plasticidade ambiental, são consideradas as mais 

comprometidas. Em avaliações ambientais estas espécies se destacam como prioritárias, 

pois sua ausência em ambientes usualmente habitados pelas mesmas geralmente indica 

condições ambientais desfavoráveis, ocasionadas por interferência humana na maioria 

dos casos. São diversos os fatores que inviabilizam a existência de determinadas 

espécies de aves mais exigentes em sua área de ocorrência original, sendo o principal a 

incapacidade em obter os itens alimentares que compõe sua dieta, forçando-as a buscar 

novas áreas, caso existam.  

Devido à redução constante de ambientes nativos, muitos elementos da avifauna 

paranaense têm se tornado cada vez mais raros e ameaçados de extinção, pois mesmo 

se deslocando para novas áreas que ainda contam com o hábitat necessário, estas áreas 

possuem uma comunidade de aves já estabelecida, inclusive com outros indivíduos da 

mesma espécie. Como os recursos alimentares são limitados, assim como a extensão 

dos territórios de cada indivíduo, ocorrem competições intraespecíficas as quais 
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geralmente eliminam os indivíduos menos favorecidos. Isso vem ocorrendo em larga 

escala na medida em que centros urbanos e áreas agrícolas se expandem sobre os 

ambientes naturais remanescentes, sendo necessário um planejamento para que não 

ocorram extinções em massa em um futuro breve.    

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar os possíveis impactos das obras 

de ampliação do Terminal de Granéis Líquidos, atualmente instalado na cidade de 

Paranaguá, litoral do estado do Paraná, sobre as aves silvestres que ocorrem na região. 

6.2.2.2.1 Visita à campo 

A vistoria em campo foi realizada no dia 29 de agosto de 2018, quando foram visitada a 

estrutura atual da Terin e as áreas onde serão implantados os Terminais 2 e 3.  

6.2.2.2.2 Métodos empregados 

Foram utilizados basicamente dois métodos para a avaliação da avifauna que estará 

susceptível a possíveis impactos causados pelas obras de ampliação do Terminal de 

Granéis Líquidos em Paranaguá.  

O primeiro consistiu em uma etapa de campo com o objetivo de visitar a área da empresa 

Terin, conhecer as instalações atuais e sua localização, visitar os terrenos recentemente 

adquiridos para a ampliação de sua estrutura e realizar um breve levantamento das 

espécies que ocorrem no ambiente urbanizado que existe em ambos terrenos. Foi 

despendido um dia de esforço amostral para que a avaliação de campo fosse realizada. 

Ambientes naturais adjacentes, como a região estuarina de Paranaguá, também foram 

visitados para que espécies de aves costeiras também fossem avaliadas. Durante estas 

avaliações, foi aplicado o método de busca direta, o qual consiste em percorrer os 

ambientes disponível na área em busca do maior número de espécies possível. As 

espécies são detectadas visualmente e identificadas observando-se caracteres 

específicos de diagnose com o auxílio de equipamentos apropriados (binóculos, por 

exemplo). Algumas espécies foram fotografadas nesta oportunidade para ilustrar o 

presente relatório. O reconhecimento auditivo também foi aplicado e consiste em 

identificar as vocalizações das aves que se manifestam vocalmente nas áreas avaliadas. 

Cada espécie apresenta um repertório vocal específico, e o reconhecimento imediato das 

aves que estão em atividade vocal permite com que o inventário seja executado.  
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Outro método empregado no estudo foi o levantamento bibliográfico de dados 

secundários disponíveis sobre pesquisas já realizadas na região de Paranaguá. Foram 

consultadas diversas fontes, sendo feita uma posterior filtragem para que apenas as 

espécies que realmente possam vir a utilizar a Área de Influência Direta do 

empreendimento, seja o solo exposto dos terrenos adquiridos ou em sobrevvo pelo local, 

sejam consideradas foco do presente estudo. Uma lista extensa das aves que ocorrem na 

região como um todo será apresentada, no entanto é importante mencionar que uma 

pequena parcela dessas espécies ocorre no local a ser utilizado para as obras de 

ampliação do terminal, as quais são representadas por táxons comumente observados 

em ambientes urbanos. Porém, é relevante mencionar a avifauna associada aos 

ambientes naturais do entorno imediato da cidade de Paranaguá, pois em caso de 

vazamento das substâncias tóxicas que serão armazenadas no Terminal de Granéis 

Líquidos, uma grande parcela de toda a comunidade avifaunística da região poderá ser 

afetada.   

6.2.2.2.3 Resultados 

O primeiro passo do levantamento das espécies que aves que podem vir a utilizar os 

terrenos selecionados para a ampliação do Terminal de Granéis Líquidos foi a execução 

de um levantamento dos dados disponíveis sobre a avifauna que ocorre no município de 

Paranaguá, considerando todos os ambientes costeiros, estuarinos e florestais 

disponíveis nos arredores da cidade. Logo após, foi feita uma filtragem, eliminando 

algumas espécies cuja possibilidade de ocorrência nas Áreas de Influência Direta e 

Indireta do empreendimento são nulas devido à ausência de hábitat particularmente 

utilizado por estas espécies, os quais são indisponíveis na área de estudo. E por fim, foi 

elaborada uma lista com a probabilidade de ocorrência de espécies que podem vir a 

ocorrer no local onde pretende-se iniciar as obras, seja diretamente nos terrenos 

selecionados para a instalação dos novos reservatórios de líquidos inflamáveis ou em 

sobrevoo, as quais podem estar sujeitas a gases voláteis provenientes desses tanques 

quando com níveis baixos de produto armazenado. 

Os principais estudos consultados durante a compilação dos dados secundários, assim 

como os resultados dos mesmos, são citados a seguir.  

Mestre et al. (2007) desenvolveram um estudo para caracterizar a comunidade de aves 

de manguezais na baía de Paranaguá e comparar descritivamente a comunidade das três 



 

188 

áreas amostradas, diferentes em relação à proximidade de centros urbanos. Nesta 

pesquisa foram detectadas 81 espécies de aves nas três áreas de manguezais, sendo as 

mais frequentes e abundantes a garça-azul (Egretta caerulea), o martim-pescador-grande 

(Megaceryle torquata), o martim-pescador-verde (Chloroceryle amazona), o bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus), o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus)  e a mariquita (Parula 

pitiayumi). 

Durante a execução do EIA/RIMA para a ampliação do cais do Terminal de Contêineres 

Paranaguá (TCP), SANTOS (2008) encontrou um total de 52 espécies de aves na área de 

influência direta do porto de Paranaguá, dentre estas, 23 são aquáticas ou limícolas. 

Segundo o mesmo autor, a presença da maioria destas espécies está relacionada às 

variações do nível da água nas áreas de mangue e nos bancos de sedimentos localizados 

ao lado do porto, decorrentes da variação de marés. Este estudo destaca a abundância 

de espécies como o biguá (Nannopterum brasilianus), os trinta-réis (Sterna hirundinacea, 

Thalasseus acuflavidus e T. maximus), o atobá (Sula leucogaster) e a garça-azul (Egretta 

caerulea) nesta zona estuarina próxima ao porto de Paranaguá. 

Em estudo realizado por SANTOS (2009) em uma região semelhante para a estação de 

soldagem SubSea7, em Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná, o diagnóstico da 

avifauna indicou a presença de um total de 382 espécies de aves na área de influência do 

projeto, sendo que 236 espécies foram registradas durante as etapas de campo. Apesar 

da distância existente entre Paranaguá e Pontal do Sul ser relativamente grande em 

termos de comparação de dados, este estudo foi aqui incluído devido ao fato de ter sido 

executado em ambientes muito similares aos existentes nos arredores de Paranaguá, o 

que reflete em uma comunidade avifaunística igualmente similar. 

Durante a execução do Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Industrial Eco-

Tecnológico – CIETec, no município de Paranaguá, SANTOS (2016) registrou 170 

espécies de aves em campanhas realizadas em junho e novembro de 2013. Uma extensa 

compilação apresentada no mesmo estudo indica a ocorrência de 382 espécies de aves 

em toda a região que abrange Paranaguá e municípios vizinhos, nos mais variados 

ambientes que existem nesta porção da baixada litorânea, dentre as quais 58 são 

consideradas ameaçadas de extinção em alguma lista consultada (MIKICH & BÉRNILS, 

2004; MMA, 2014; IUCN, 2017).  
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Segundo os estudos realizados por ACQUAPLAN (2016) para o Projeto da 

Complementação das obras de Ampliação do Terminal de Contêineres de Paranaguá 

(TCP), foram registradas durante o levantamento realizado para o diagnóstico ambiental 

na área de entorno do local previsto para as obras um total de 121 espécies de aves, 

representando 48% das espécies levantadas nos dados secundários para a região, sendo 

sete consideradas ameaçadas de extinção. Destaque para estas espécies ameaçadas: o 

guará (Eudocimus ruber), o gavião-caranguejeiro (Buteogallus aequinoctialis), papagaio-

de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), o 

figurinha-do-mangue (Conirostrum bicolor), a gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) e o 

trinta-réis-real (Thalasseus maximus).  

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática e Bioindicadores nos ambientes 

costeiros e marinhos das baías de Paranaguá e Antonina, contratado pela Appa 

(Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina) e que vem sendo desenvolvido até 

o final de 2018 por CIA AMBIENTAL (2018), registrou mais de 15 mil indivíduos de aves, 

pertencentes a 100 diferentes espécies, inclusive algumas ameaçadas de extinção: o 

trinta-réis-real (Thalasseus maximus), o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) 

e a saíra-sapucaia (Tangara peruviana) na área próxima ao porto e o guará (Eudocimus 

ruber) e o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) nos arredores. 

Adicionalmente, foi feita uma consulta ao banco de imagens Wikiaves com o objetivo de 

verificar as espécies que contam com registros fotográficos corroborando sua ocorrência 

no município, o qual cita 386 espécies fotografadas em Paranaguá.  

6.2.2.2.3.1 Caracterização geral da Avifauna 

A avifauna que ocorre na região de Paranaguá é rica e diversificada, tendo em vista a 

localização estratégica do município em uma das zonas mais relevantes do bioma Mata 

Atlântica (BENCKE et al., 2006) e a variedade de hábitats ocupados pelas aves, as quais 

variam entre ambientes costeiros, marinhos e florestais. A seguir será apresentado um 

breve descritivo de cada um dois principais tipos de ambientes ocupados pela avifauna no 

município, conforme nomenclatura vegetacional de RODERJAN et al. (2002) e MAACK 

(1981).  

As formações florestais da baixada litorânea estão dentre as florestas mais ameaçadas do 

mundo e este status se dá devido ao avanço dos empreendimentos imobiliários e do 
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desenvolvimento urbano ao longo da costa brasileira. A Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas abriga comunidades de aves restritas a este tipo de vegetação, sendo 

altamente dependente da integridade da vegetação nativa. Algumas espécies que não 

toleram alterações severas nesse tipo de hábitat e que têm se tornado escassas nas 

planícies litorâneas são: o macuco (Tinamus solitarius), o jaó-do-sul (Crypturellus 

noctivagus), o gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), o papagaio-de-cara-

roxa (Amazona brasiliensis), a maria-catarinense (Hemitriccus kaempferi), o pica-pau-

bufador (Piculus flavigula), a choquinha-cinzenta (Myrmotherula unicolor), o patinho-

gigante (Platyrinchus leucoryphus), a saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e o pixoxó 

(Sporophila frontalis). Estes táxons são exemplos de aves que ocorrem nas formações 

florestais em bom estado de conservação na região de Paranaguá. 

As restingas, tecnicamente chamadas de Formação Pioneira de Influência Marinha, 

abrigam algumas espécies de aves exclusivas, que não ocorrem em outro tipo de 

ambiente, sendo restritas à vegetação de porte baixo do litoral, desde formações 

arbustivas até arbóreas. Alguns exemplos de representantes típicos das restingas são a 

saíra-sapucaia (Tangara peruviana), a maria-da-restinga (Phylloscartes kronei), tiririzinho-

do-mato (Hemitriccus orbitatus), o tié-sangue (Ramphocelus bresilius), o beija-flor-cinza 

(Aphantochroa cirrochloris), o teque-teque (Todirostrum poliocephalum), entre outros. 

Já os manguezais, também conhecidos por Formação Pioneira de Influência Flúvio-

Marinha, são formações pioneiras bastante frágeis e importantes para a fauna local. A 

ocorrência de algumas espécies de aves na região de Paranaguá está restrita às áreas de 

manguezais, como o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), o guará (Eudocimus ruber), 

o caranguejeiro (Buteogallus aequinoctialis), a saracura-do-mangue (Aramides mangle) e 

o figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor). Estas espécies ocorrem nas proximidades do 

porto de Paranaguá pelo fato da região estuarina da baía de Paranaguá apresentar 

grandes extensões de mangues. 

Há também áreas de várzeas na região litorânea, chamadas de Formação Pioneira de 

Influência Fluvial. Algumas várzeas existentes na região são cobertas por taboas, 

gramíneas ou ciperáceas, permanecendo com o solo encharcado, o que propicia um 

ambiente favorável à ocorrência de espécies como o bicudinho-do-brejo (Stymphalornis 

acutirostris), o joão-pobre (Serpophaga nigricans) e o carretão (Agelasticus cyanopus), 

por exemplo. 
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É importante citar a avifauna existente nestes ambientes pelo fato da cidade de 

Paranaguá estar inserida nesse contexto. No entanto, a situação específica dos terrenos 

a serem utilizados pelas obras de ampliação do Terminal de Granéis Líquidos é distinta e 

compreende apenas espécies que ocorrem em ambientes urbanizados, além daquelas 

estuarinas que se deslocam frequentemente pela baía de Paranaguá. 

O ambiente urbano da cidade de Paranaguá sofre intensa pressão antrópica em 

decorrência da quantidade de empresas de logística portuária e de moradias atualmente 

existentes no local. Nestes locais ocorrem predominantemente espécies sinantrópicas, ou 

seja, aquelas que contam com elevada capacidade de se adaptarem a locais pobres em 

vegetação e com elevada taxa de alteraçãom ambiental (as chamadas espécies com 

elevada plasticidade ambiental). Alguns exemplos de aves silvestres que ocorrem nos 

terrenos que fazem parte da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento são: a 

rolinha-roxa (Columbina talpacoti), o joão-de-barro (Furnarius rufus), o chupim (Molothrus 

bonariensis), o filipe (Myiophobus fasciatus), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), a corruíra 

(Troglodytes musculus), os sabiás (Turdus rufiventris e T. amaurochalinus), o tico-tico 

(Zonotrichia capensis) e o canário-da-terra (Sicalis flaveola). Estas espécies são 

geralmente vistas em terrenos abandonados em meio a cidades, sendo muito comuns em 

ambientes perturbados. No intervalo entre a Foto 31 e Foto 38 tem-se alguns exemplos 

de espécimes da avifauna com ocorrência na área de influência do empreendimento. 

  

Foto 31 – QUERO-QUERO (Vanellus chilensis) 

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS  

Foto 32 – JOÃO-DE-BARRO (Furnarius rufus) 

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 
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Foto 33 – ROLINHA (Columbina talpacoti) 

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

Foto 34 – POMBA-DE-BANDO (Zenaida auriculata) 

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

 

  

FOTO 35 – POMBO-DOMÉSTICO (COLUMBIA LIVIA)  

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

FOTO 36 – PARDAL (PASSER DOMESTICUS) 

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

  

  

FOTO 37 – CHUPIM (MOLOTHRUS BONARIENSIS)  

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

FOTO 38 – TICO-TICO (ZONOTRICHIA CAPENSIS)  

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS 

  
Após ter sido feita a compilação geral das espécies que ocorrem em todo o município de 

Paranaguá e arredores, seguida pela eliminação das espécies pouco prováveis para as 

proximidades do centro urbano de Paranaguá, foi elaborada uma lista contendo os táxons 
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mais esperados para a cidade, incluindo algumas espécies restritas a ambientes florestais 

presentes somente nos arredores desta cidade. Adicionalmente, foi inserida a 

probabilidade de ocorrência destas espécies na área do empreendimento, já que o 

mesmo não apresenta vegetação e está localizado em meio ao centro urbano de 

Paranaguá. Esta lista conta com 346 espécies de aves, no entanto apenas 11 foram 

efetivamente confirmadas durante visita à campo e outras 27 contam com elevada 

probabilidade de ocorrência nos terrenos a serem utilizados. Outras 21 contam com 

possibilidade intermediária e a maioria não é esperada para o local, sendo de 

probabilidade baixa (n=87) ou nula (n=157). A tabela com a lista de espécies de aves com 

ocorrência potencial, que apresenta todas estas espécies e a possibilidade de ocorrência 

na área de estudo de cada uma é apresentada no Anexo 13. 

6.2.2.2.3.2 Espécies Ameaçadas ou Quase Ameaçadas de Extinção 

Na área de Influência Direta do empreendimento não ocorre nenhuma espécie ameaçada 

de extinção, pois os terrenos estão localizados em área urbana, possuem pequenas 

dimensões e contam com ausência completa de vegetação. No entanto, a localização 

geográfica da cidade de Paranaguá (de frente para um extenso ambiente estuarino e 

inserido em uma área muito rica da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas) e o ramo 

da atividade desenvolvida pelo Terminal de Granéis Líquidos torna necessária a menção 

do elevado número de espécies da avifauna da região que são consideradas ameaçadas 

de extinção e podem estar sujeitas a diferentes formas de impacto ambiental decorrentes 

da evaporação de gases tóxicos dos combustíveis ou demais produtos químicos a serem 

armazenados nos tanques. A possibilidade, apesar de baixa mas real, de vazamento de 

produtos químicos altamente voláteis e prejudiciais à fauna também merece cuidado, pois 

são produtos de alta periculosidade. 

A Floresta Atlântica é uma das regiões com maior número de espécies raras ou 

ameaçadas de extinção do mundo, apresentando também a maior quantidade de 

espécies de distribuição restrita (MMA 2000). Estes dados enfatizam a importância da 

conservação dos ambientes naturais que ainda existem neste bioma, e 

conseqüentemente, as aves que habitam esses locais.  

Dentre o total de espécies listadas para a área de influência do empreendimento 62 são 

consideradas ameaçadas de extinção considerando as listas estadual, nacional e 

mundial. Segundo os estudos já conduzidos nas proximidades do porto de Paranaguá, 
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pode-se dizer que um pequeno percentual destas estará sujeito a possíveis interferências 

a serem causadas pelas obras ou pela operação do empreendimento, as quais são 

mencionadas: o trinta-réis-real (Thalasseus maximus), o trinta-réis-de-bico-vermelho 

(Sterna hirundinacea), o guará (Eudocimus ruber), o gavião-caranguejeiro (Buteogallus 

aequinoctialis), o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), o savacu-de-coroa 

(Nyctanassa violacea), o figurinha-do-mangue (Conirostrum bicolor) e a gralha-azul 

(Cyanocorax caeruleus). 

Adicionalmente, de forma ilustrativa, são citadas na Tabela 53 abaixo todas as espécies 

consideradas ameaçadas de extinção que ocorrem na região de Paranaguá como um 

todo.  

TABELA 53 - ESPÉCIES DE AVES CONSIDERADAS AMEAÇADAS, QUASE AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO OU INSUFICIENTEMENTE CONHECIDAS DENTRE AQUELAS COM OCORRÊNCIA 
CONFIRMADA EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PRESENTES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 
ESTADO DO PARANÁ 

Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Tinamus solitarius macuco VU NT NT 

Crypturellus noctivagus jaó-do-litoral EN NT NT 

Ortalis guttata aracuã NT - - 

Spheniscus magellanicus pingüim-de-magalhães NT NT - 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa EN - - 

Pilherodius pileatus garça-real NT - - 

Eudocimus ruber guará CR - - 

Chondrohierax uncinatus caracoleiro VU - - 

Accipiter poliogaster tauató-pintado DD - - 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande DD - - 

Leucopternis lacernulatus gavião-pombo-pequeno EN VU VU 

Leucopternis polionotus gavião-pombo-grande NT NT NT 

Buteogallus aequinoctialis caranguejeiro EN - - 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco NT - - 

Rallus longirostris saracura-matraca DD - - 

Aramides mangle saracura-do-mangue DD - - 

Amaurolimnas concolor saracura-lisa DD - - 

Porzana flaviventer sanã-amarela DD - - 

Tryngites subruficollis maçarico-acanelado DD NT NT 

Thalasseus maximus trinta-réis-real NT - - 

Claravis godefrida pararu-espelho CR CR CR 

Amazona brasiliensis papagaio-de-cara-roxa EN VU VU 

Triclaria malachitacea sabiá-cica VU NT NT 

Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler DD - - 

Strix virgata coruja-do-mato DD - - 
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Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Asio stygius mocho-diabo DD - - 

Lophornis magnificus topetinho-vermelho DD - - 

Chloroceryle aenea martinho NT - - 

Chloroceryle inda martim-pescador-da-mata NT - - 

Pteroglossus bailloni araçari-banana - NT NT 

Piculus flavigula pica-pau-bufador NT - - 

Dysithamnus stictothorax choquinha-de-peito-pintado - NT NT 

Myrmotherula unicolor choquinha-cinzenta - NT NT 

Stymphalornis acutirostris bicudinho-do-brejo EN EN EN 

Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado NT NT  

Scytalopus indigoticus macuquinho - NT NT 

Anabacerthia amaurotis limpa-folha-miúdo - NT NT 

Anabazenops fuscus trepador-coleira NT - - 

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato - NT NT 

Hemitriccus kaempferi maria-catarinense CR CR CR 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano DD NT NT 

Phylloscartes kronei maria-da-restinga VU VU VU 

Phylloscartes paulista não-pode-parar NT NT NT 

Phylloscartes oustaleti papa-moscas-de-olheiras - NT NT 

Platyrinchus leucoryphus patinho-gigante EN VU VU 

Onychorhynchus swainsoni maria-leque-do-sudeste DD VU VU 

Hymenops perspicillatus viuvinha-de-óculos NT - - 

Ramphotrigon megacephalum maria-cabeçuda DD - - 

Carpornis cucullata corocochó - NT NT 

Carpornis melanocephala sabiá-pimenta VU VU VU 

Procnias nudicollis araponga - VU VU 

Pyroderus scutatus pavó NT - - 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul - NT NT 

Orchesticus abeillei sanhaçu-pardo NT NT NT 

Thraupis cyanoptera sanhaçu-de-encontro-azul - NT NT 

Tangara peruviana saíra-sapucaia - VU VU 

Dacnis nigripes saí-de-pernas-pretas NT NT NT 

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue VU - - 

Sporophila frontalis pixoxó VU VU VU 

Sporophila falcirostris cigarra-verdadeira VU VU VU 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho NT - - 

Agelasticus thilius sargento NT - - 

Euphonia chalybea cais-cais - NT NT 

Legenda: Status de Ameaça das Espécies – (CR) Criticamente Em Perigo, (EN) Em Perigo, (Vu) Vulnerável, 
(NT) Quase Ameaçada, (DD) Insuficientemente Conhecida 
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6.2.2.2.3.3 Espécies Endêmicas 

De todas as espécies levantadas como de potencial ocorrência nos ambientes mais 

próximos do centro urbano de Paranaguá, 38 são consideradas endêmicas do Brasil, ou 

seja, são exclusivas do território brasileiro. Estas são citadas na lista de espécies 

apresentada anteriormente. 

Existe um centro de endemismos de aves reconhecido para a região próxima à costa, 

onde se insere a região de Paranaguá, conhecido por Serra do Mar Center, conforme 

CRACRAFT (1985), o qual menciona que possivelmente seja o centro de endemismos 

mais bem definido da América do Sul. Dentre as muitas espécies citadas como 

endêmicas deste centro, merecem destaque aquelas que realmente podem vir a ser 

vistas em trânsito pelo local do empreendimento, como o papagaio-de-cara-roxa 

(Amazona brasiliensis), o periquito-verde (Brotogeris tirica), o beija-flor-cinza 

(Aphantochroa cirrochloris), a saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e o tiê-sangue 

(Ramphocelus bresilius).  

A BirdLife International possui o programa de IBAs (Important Bird Areas), uma iniciativa 

global que visa identificar e proteger as áreas mais importantes para a conservação das 

aves e seus hábitats em todo o mundo. No Brasil, devido às dificuldades de se implantar o 

programa em todas as regiões do país, a Mata Atlântica foi escolhida entre os biomas 

brasileiros como o ponto de partida para a identificação das IBAs (BENCKE et al., 2006). 

Segundo os critérios para a identificação destas áreas, a presença de espécies 

globalmente ameaçadas e de espécies endêmicas são alguns dos principais fatores. Uma 

das 16 IBAs localizadas totalmente em território paranaense está localizada entre 

Paranaguá e Pontal do Paraná e foi considerada como uma área importante para a 

conservação das aves brasileiras justamente por abrigar espécies ameaçadas e 

endêmicas da Floresta Atlântica. Aproximadamente 800 espécies de aves ocorrem neste 

bioma brasileiro, e um quarto destas é endêmico (MMA, 2000).  

6.2.2.2.3.4 Espécies Migratórias e rotas de migração 

Pode-se afirmar que a maioria das espécies que atualmente utiliza os terrenos a serem 

ocupados pelas obras (especialmente aquelas pertencentes à Ordem Passeriformes) é 

residente e permanece durante todo o ano na região. Entretanto, certo percentual da 
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avifauna realiza movimentos sazonais anualmente, seja de curto espectro ou longas 

migrações. 

Algumas espécies migram do Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul todos os anos, 

aproveitando as estações quentes do ano e sua grande oferta de alimento (geralmente 

insetos ou suas larvas). Considerando as aves que efetuam as verdadeiras migrações 

anuais, são conhecidas algumas rotas que incluem a costa atlântica e a região oeste do 

território brasileiro (ALVES, 2007; KIRBY, 2010). Alguns exemplos de aves que 

anualmente chegam na região estuarina de Paranaguá e no litoral do Paraná, 

permanecendo durante os meses mais quentes do ano podem ser citados: os maçaricos 

dos gêneros Calidris, Tringa, Actitis, Pluvialis, Charadrius, Limosa, Arenaria e Phalaropus 

são as aves migratórias mais esperadas, no entanto, outras espécies tais como a águia-

pescadora (Pandion haliaetus), o falcão-peregrino (Falco peregrinus) e a andorinha-de-

bando (Hirundo rustica) também utilizam a região de Paranaguá em determinado período 

do ano. 

Há também espécies marinhas que se deslocam ativamente pela região oceânica, vindo a 

se aproximar da costa. Dentre elas podem ser citados os mandriões (Stercorarius spp.), 

por exemplo, os quais são vistos com pouca frequência no estuário da baía de 

Paranaguá, em frente ao porto.  

6.2.2.2.4 Considerações Finais 

O local contemplado pelo presente projeto encontra-se em ambiente totalmente 

urbanizado, onde existem atualmente espécies sinantrópicas e exóticas utilizando o solo 

exposto que não conta com vegetação. Portanto, a fauna que ocorre nestes terrenos a 

serem utilizados para as obras são de baixa relevância ambiental, tendo em vista a 

avifauna registrada no local. 

Porém, devido à localização geográfica da Área de Influência Direta do empreendimento, 

devem ser mencionadas as aves estuarinas, costeiras e marinhas que se deslocam 

frequentemente pela área que inclui o porto de Paranaguá.  

A simples instalação dos novos reservatórios referentes ao projeto de ampliação do 

Terminal de Granéis Líquidos não representa impactos relevantes para a avifauna local, 

pois não haverá supressão de vegetação nem tampouco perda de hábitat para as aves 

que habitam a região. A substituição do ambiente existente atualmente nos terrenos por 
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um local pavimentado e concretado também não inside impactos de grandes proporções 

sobre a avifauna, pois as espécies que atualmente utilizam os terrenos são táxons 

sinantrópicos com elevada capacidade de adaptação a áreas degradadas, as quais 

contam com elevada disponibilidade de hábitat perturbado na região. No entanto, a maior 

preocupação ambiental do empreendimento é a possibilidade de acidentes os quais 

ocasionem vazamentos de substâncias tóxicas a serem armazenadas nas estruturas que 

serão construídas. Pelo fato de navios abastecerem os tanques, tal impacto pode vir a 

ocorrer tanto no ambiente estuarino (entre os navios e a tubulação) como no próprio local 

de abastecimento dos caminhões (entre os tanques de armazenamento e os veículos que 

farão o transporte rodoviário dos líquidos inflamáveis). Atenção especial deve ser dada a 

esta probabilidade, mesmo que pequena, pois qualquer vazamento que venha a ocorrer 

tanto no ambiente estuarino como na porção continental de Paranaguá ocasionaria um 

impacto ambiental de grandes proporções para a avifauna que depende do solo, da água 

e dos sedimentos ali existentes. 

Os gases voláteis que evaporam quando os tanques se encontram com baixos níveis de 

combustíveis também devem ser mencionados como forma de impacto para aves 

silvestres, pois muitas espécies costeiras e marinhas sobrevoam o estuário e o local onde 

serão instaladas as estruturas, vindo a estar expostas a esta forma de impacto. Algumas 

das espécies que transitam diariamente pelo local são consideradas ameaçadas de 

extinção, conforme dados de diversos levantamentos já conduzidos na região do porto de 

Paranaguá, e ameaças adicionais a estas espécies escassas devem ser evitadas. 

A Floresta Ombrófila Densa da região de Paranaguá é considerada por diversos autores 

como uma das florestas mais ricas em espécies de aves em todo o mundo (HAFFER, 

1974; KINSEY, 1982; SCOTT & BROOKE, 1985; STRAUBE, 1990; KRUL & MORAES, 

1994; ALEIXO & GALETTI, 1997; BORNSCHEIN & REINERT, 1997; MITTERMEIER et 

al., 1999; MYERS et al., 2000; MMA, 2000; SEGER, 2002; MARINI & GARCIA, 2005; 

SOS MATA ATLÂNTICA, 2008, SCHERER NETO et al., 2011). Desta forma, não resta 

dúvidas de que a área onde está inserido o empreendimento é sensível e ambientalmente 

relevante, apesar da Área Diretamente Afetada pelas obras de ampliação do Terminal de 

Granéis Líquidos ser representada por dois terrenos urbanos já limpos e de pequenas 

dimensões. 
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6.2.2.3 Herpetofauna 

Herpetologia é a ciência que estuda os anfíbios (anuros, cecílias, salamandras e tritões) e 

“répteis” (serpentes, lagartos, tuataras, anfisbênias, quelônios e crocodilianos) e seu 

nome deriva do radical grego herpien (= rastejar), em analogia ao estudo de animais 

rastejantes. Contudo, o fato de anfíbios e répteis estarem agrupados dentro de uma 

mesma especialidade de estudo, provavelmente, não tem ligação direta com o significado 

do nome herpetologia, mas sim em uma origem histórica, criada pelo pesquisador Carl 

Linneaus, quando no ano de 1735 em seu “Systema Naturae”, agrupou estes organismos 

dentro da classe Amphibia. Daquele tempo até os dias atuais, anfíbios e “répteis” são 

agrupados dentro da mesma especialidade de estudo, a herpetologia, mesmo sendo 

grupos tão diversos e distintos, principalmente no que tange estudos de inventariamento 

de fauna que, habitualmente, apresentam os resultados para estes grupos de animais 

dentro da subdivisão, herpetofauna. 

A classe Amphibia encerra animais bastante peculiares, os quais apresentam a maior 

diversidade de modos reprodutivos e de história de vida entre todos os vertebrados. A 

necessidade destes animais por ambientes aquáticos ou úmidos para a manutenção da 

vida e reprodução tornam estes organismos bastante suscetíveis a modificações 

ambientais como, por exemplo, a destruição, alteração e fragmentação dos seus habitats. 

Estes fatores, associados à uma baixa mobilidade, fácil detecção, captura e manuseio, e 

com taxonomia relativamente bem conhecida, destacam este grupo de animais como 

bons indicadores ambientais para estudos de inventariamento e monitoramento de fauna 

(WEYGOLDT, 1989, ROSSA-FERRES et al., 2008). Além disso, os anfíbios são muito 

importantes nas cadeias ecológicas, como por exemplo, controladores de insetos e outros 

vertebrados (BASTOS et al.,. 2003). No entanto, muitos trabalhos vêm descrevendo 

declínios populacionais drásticos de algumas espécies de anuros, inclusive com extinções 

locais de espécies, como é o caso do sapo-dourado da Costa Rica (Bufo periglenes) 

(STEBBINS & COHEN, 1995) e de algumas rãs-de-cachoeiras do gênero Hylodes na 

Mata Atlântica do sudeste do Brasil (WEYGOLDT, 1989). Declínios e perdas de 

populações de anfíbios são um problema global com causas locais complexas. A radiação 

ultravioleta, predação, comércio de animais, fragmentação de hábitats, poluição do 

ambiente com agentes químicos, doenças, mudanças no clima e a interação entre estes 

fatores são algumas das possíveis causas (BLAUSTEIN & WAKE, 1995; ALFORD & 

RICHARDS, 1999). Segundo GARCIA & VINCIPROVA (2003) as principais causas de 
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declínios e extinções locais de anfíbios são decorrentes de ações antrópicas como os 

desmatamentos, o aproveitamento em larga escala dos campos nativos para pastagens e 

reflorestamento com espécies exóticas, introdução de animais exóticos, como peixes e 

rãs, e crescimento das áreas urbanas.  

Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Brasil é o país com maior 

diversidade de anfíbios do mundo, com 875 espécies; das quais 847 são da ordem Anura, 

27 são Gymnophiona e um Caudata (SBH, 2018). No estado do Paraná ocorrem, 

aproximadamente, 120 espécies de anfíbios, o que corresponde a cerca de 3% da fauna 

de anfíbios conhecida para o Brasil (MIKICH & BÉRNILS, 2004; SEGALLA & LANGONE, 

2004). Apesar de diversa, muito pouco se sabe a respeito da fauna de anfíbios do estado 

do Paraná, pois há uma carência de dados taxonômicos, biológicos, ecológicos e 

zoogeográficos na literatura que dificultam qualquer abordagem mais aprofundada sobre 

o tema. 

A classe Reptilia encerra animais inconspícuos e de difícil amostragem, sendo muitas 

vezes complexo avaliar os reais efeitos de empreendimento por meio deste grupo. Muitas 

espécies de “répteis” apresentam alta especificidade de habitat e em geral pouca 

capacidade de deslocamento o que, associado a ninhadas reduzidas (principalmente em 

Squamata), tornam este grupo bastante suscetível a alterações do meio ambiente 

(ROSSA-FERRES et al., 2008). No entanto, algumas espécies de répteis podem ser bons 

indicadores do estado de conservação de regiões naturais, pois ocupam posição ápice 

em cadeias alimentares (exigindo assim uma oferta alimentar que sustente suas 

populações), funcionando como bioindicadores de primitividade dos ecossistemas 

(espécies estenóicas) ou, por outro lado, de diferentes níveis de alterações ambientais 

(espécies eurióticas) (MOURA-LEITE et al., (1993), STRÜSSMAM, (2000)). 

Ainda referente a composição taxonômica dos grupos de animais que compõem a ciência 

da herpetologia, vale destacar que as distinções aqui referidas não estão encerradas 

somente quando são comparadas as classes Amphibia e Reptilia, mas podem ser ainda 

mais restritivas, dentro de categorias taxonômicas inferiores à de classe. Por exemplo, a 

classe Reptilia tradicionalmente agrupa animais que possuem em comum a pele 

recoberta por escamas e dependem de fontes externas de calor para regular sua 

temperatura corporal (POUGH et al., 2004), estando subdividida em quatro ordens: 

Squamata (lagartos, anfisbênias e serpentes), Ryncocephalia (tuataras), Crocodiylia 

(jacarés, aligátores e gaviais) e Testudinata (tartarugas, cágados e jabutis). Atualmente 
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diversos estudos baseados em estruturas morfológicas e de relações filogenéticas 

demonstraram que a classe Reptilia representa um grupo parafilético (artificial) e que 

alguns de suas ordens podem estar mais proximamente relacionados com grupos 

externos, do que com as demais ordens que a compõem. Por exemplo, Crocodylia está 

mais proximamente relacionada com Aves (Crocodylia + Aves = Archosauria) do que, 

propriamente, com as demais ordens de Reptilia (Squamata, Ryncocephalia e 

Testudinata). De forma ainda mais sintética, a ordem Squamata compreende três grupos 

taxonômicos: as serpentes, os “lagartos” e as anfisbenas. Serpentes e Amphisbaenia 

formam grupos reconhecidamente naturais. Por outro lado, o grupo dos “lagartos”, ou 

“Lacertilia” é atualmente considerado um grupo taxonômico parafilético (artificial), quando 

não compreende as serpentes e as anfisbenas, não correspondendo, assim, a uma 

unidade historicamente relevante. Entretanto, o reconhecimento de um grupo chamado de 

“lagartos” é cômodo para os propósitos do presente estudo, e não constituiria um 

problema ao tipo de análise pretendida. 

Atualmente o Estado do Paraná abriga, aproximadamente, 154 espécies de répteis: cinco 

quelônios marinhos, quatro de água doce, um jacaré, oito anfisbenídeos, 25 lagartos e 

111 serpentes (BERNILS et al., 2007). Em comparação com outros biomas brasileiros (ex. 

Amazônia, Cerrado), podemos dizer que a fauna reptiliana do Paraná apresenta pequena 

diversidade e, em alguns casos, pequena densidade de espécies o que não a torna 

menos importante que os biomas supracitados. A baixa diversidade de espécies da região 

é agredida por um alto índice demográfico, além de concentrar grandes polos industriais 

os quais ocasionam significativa redução de áreas naturais, principalmente de florestas.  

A perda de hábitat em decorrência do desmatamento, queimadas, formação de pastagens 

e monoculturas é indicada como uma das ações mais deletérias impostas às espécies de 

répteis e anfíbios (STRÜSSMANN, 2000).  

Aliado a todos estes fatores deletérios está o precário conhecimento da fauna reptiliana 

no estado do Paraná, principalmente em regiões florestadas. Estudos sobre taxocenoses 

herpetológicas exigem um elevado esforço de captura para amostrar uma parcela 

significativa das espécies de um determinado local, principalmente as de serpentes. 

Padrões de atividade e reprodução sazonal e variações nos padrões de atividade diária 

de algumas espécies, bem como a heterogeneidade dos remanescentes florestais na 

região de interesse do empreendimento estariam entre os principais fatores que dificultam 

o inventariamento deste grupo de animais.  
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As considerações abordadas acima, referentes a organização dos grupos que compõem a 

ciência da herpetologia e suas principais características, são determinantes para uma 

melhor compreensão dos objetivos deste estudo bem como das orientações a serem 

admitidas em função da instalação do empreendimento. 

6.2.2.3.1 Material e métodos 

O primeiro passo para avaliar os impactos promovidos pela ação da instalação do  

Terminal de Granéis Líquidos sobre a herpetofauna é estimar a composição de espécies 

da região, mediante a utilização de dados secundários. No entanto, antes de serem 

apresentados os resultados para a elaboração de uma lista de espécies criada a partir de 

dados secundários, alguns critérios serão abordados com objetivo de esclarecer os 

objetivos destas ações. A utilização de dados secundários para elaboração de listas de 

espécies e/ou para comparações da composição de espécies entre áreas de um 

determinado local deve ser utilizada com prudência, mesmo quando entre áreas muito 

próximas e/ou com composições estruturais semelhante.  

Padrões de distribuição disjunta ou restrita: É de consenso entre os pesquisadores 

que boa parte dos anfíbios e répteis tem distribuição bastante restrita, muitas vezes 

limitada a nichos ecológicos específicos (GARCIA et al., 2007). Por exemplo, DI-

BERNARDO et al., (2007) descreveram padrões de distribuição em mosaico para 

algumas espécies de serpentes no sul do Brasil, onde fatores ecológicos poderiam ser 

responsáveis pela restrição destas ocorrências, mesmo dentro de suas áreas de 

distribuição, contribuindo para diferenças na riqueza observada, mesmo entre áreas muito 

próximas. Quando são realizados, estudos em longo prazo existe a tendência de ampliara 

a distribuição de algumas espécies (que não eram previstas para as áreas), indicar 

padrões de distribuição disjunta e até mesmo, revelar espécies novas (DI-BERNARDO et 

al., 2007; BALESTRIN, 2008). Não são raros os exemplos de registros de espécies que 

estejam fora dos seus padrões convencionais de distribuição, constituindo limites 

extremos de distribuição ou até mesmo apontando populações aparentemente “ilhadas” 

em localidades restritas, fora dos padrões de distribuição até então conhecidos. Mesmo 

com o advento de estudos mais sofisticados, que buscam avaliar a distribuição de 

espécies por meio da modelagem ecológica, ainda são registradas espécies fora das 

áreas previstas. A exemplo disso, observa-se o anuro Melanophryniscus spectabilis 

recentemente descoberto no estado do Paraná (REUNAUD et al., 2018), quando sua 
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distribuição foi aumentada em 100 km ao norte da distribuição conhecida. GIASSON et al. 

(2011) descreveram que M. spectabilis ocorreria apenas na Florestas Estacionais da 

bacia do rio Uruguai, embora GARCIA et al. (2007) citem a espécie como endêmica da 

Floresta Ombrófila Mista. Este novo registro foi realizado na Floresta Ombrófila Mista na 

bacia do rio Iguaçu e promoveu um aumento na altitude de ocorrência da espécie da faixa 

de 380 a 875 metros de altitude (GIASON et al., 2011) para até 1.100 metros de altitude, 

ampliando os possíveis locais de potencial ocorrência. Di-Bernardo et al. (2007) 

estudaram a fauna de serpentes de uma área de Floresta Atlântica com mata de 

araucária no Sul do Brasil. Neste estudo foi aplicado um esforço de procura ao longo de 

30 meses consecutivos, totalizando 1525 horas/homem de busca ativa. Apesar do imenso 

esforço aplicado, onze espécies de serpentes características da região e amplamente 

registradas em áreas muito próximas (-30km) a do estudo, não foram registradas o que os 

autores atribuem a padrões de distribuição disjunta. BALESTRIN (2008) encontrou um 

gênero novo de serpente da tribo Elapomorphini (em descrição), um registro novo de uma 

serpente do gênero Phymophis a qual pode representar uma espécie nova e redescobriu 

uma espécie de anfíbio anuro (Melanophryniscus pachyrhynus), conhecida até então por 

dois espécimes coletados no Município de São Lourenço, Rio Grande do Sul, em 1890 e 

1905 (VAZ-SILVA et al., 2008) em uma área distante, apenas, 70km em linha reta da 

Capital Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Estes seriam apenas alguns exemplos a 

fundamentar a necessidade da utilização do princípio da precaução quando se considera 

sobre limites de distribuição de espécies da herpetofauna, principalmente, em áreas 

pobremente inventariadas. Desta forma, a utilização de estudos que tenham ampla 

abrangência geográfica como, por exemplo, os de BÉRNILS et al. (2007) e GARCIA et al. 

(2007), são fundamentais para alicerçar a lista de dados secundários, minimizando o 

subdimensionamento da riqueza de um determinado local. Estudos de caráter regional 

trabalham no sentido de refinar as informações obtidas nos estudos de maior amplitude 

geográfica.  

Esforço de captura insuficiente: Outra característica relevante na utilização de dados 

secundários é o esforço empregado para a realização dos estudos que são utilizados na 

compilação destes dados. Principalmente para o inventariamento de serpentes, sabe-se 

da necessidade de estudos de longo prazo, que consigam caracterizar de forma 

representativa a riqueza de um determinado local (DI-BERNARDO et al., 2007; 

BALESTRIN, 2008). Por serem animais inconspícuos e de difícil amostragem e não 
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responderem adequadamente a métodos de amostragem passiva (pitfalls, covos, abrigos 

artificiais...), há a necessidade de um grande esforço para contemplar de forma 

representativa esse grupo de animais.  

Para elaboração da lista de dados secundários, referentes a herpetofauna de ocorrência 

na região foram utilizados os estudos de GARCIA et al. (2007), CONTE & MACHADO 

(2005); CONTE & ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al. (2010) para estimar a fauna de 

anfíbios e BÉRNILS et al. (2007), MORATO (2005), para a fauna de répteis. 

Para a avaliar o status de conservação das espécies em âmbito regional, nacional e 

internacional foram utilizados os estudos de BÉRNILS (2004), BARBOSA et al. (2008) e  

IUCN (2015). Quanto ao status de conservação não foi indicado na tabela a categoria de 

baixa preocupação. Para determinar o endemismo das espécies na Floresta Atlântica foi 

utilizado o estudo de SANTOS (2013). A nomenclatura utilizada seguiu a SBH (2018). 

6.2.2.3.2 Resultados 

Os estudos de GARCIA et al. (2007) que apresentaram a distribuição dos anfíbios da 

porção subtropical da América do Sul e BÉRNILS et al. (2007) que descreveram as 

espécies de répteis das porções subtropical e temperada da região neotropical e serão 

utilizados para alicerçar o levantamento dos dados secundários. Dentre as ecorregiões 

descritas nestes estudos, as que abrangem as áreas de interesse do Terminal de Granéis 

Líquidos correspondendo a Floresta Atlântica da Serra do Mar (FAT). No entanto, devido 

a grande abrangência destas áreas, que não se limita ao estado do Paraná, será utilizado 

um estudos complementares, de caráter regional, para refinar a análise dos dados dentro 

dos objetivos propostos. 

A Floresta Atlântica da Serra do Mar cobre uma extensa e estreita faixa ao longo da Costa 

Atlântica das regiões sudeste e sul do Brasil, do Rio de Janeiro até o nordeste do Rio 

Grande do Sul. Particularmente no Estado do Paraná, compreende as formações da 

Serra Geral que atravessam o estado passando por Santa Catarina, no sentido noroeste-

sudeste, atingindo o nordeste do Rio Grande do Sul. Segundo GARCIA et al., (2007) é a 

ecorregião que abriga a maior diversidade de espécies de anfíbios, 162 das quais, 38 

exclusivas da porção subtropical (Tabela 1). Devido a grande extensão da área analisada 

por GARCIA et al., (2007) para Floresta Atlântica da Serra do Mar muitas das espécies 

citadas neste estudo não ocorrem ou ainda não foram registradas na porção paranaense 

da Serra Geral. Em função da excassez de estudos que descrevam a herpetofauna desta 
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região, aliado à possíveis padrões de distribuição disjunta ainda não descritos, admite-se 

o príncipio da precaução que visa estabelecer ações preventivas, considerando um amplo 

padrão de distribuição geográfico na tentativa de não subestimar a fauna com potencial 

ocorrência na área de interesse do presente estudo. Contudo, objetivando-se refinar quais 

espécies, do total observado por GARCIA et al., (2007), teriam ocorrência já confirmada 

na área de inserção do empreendimento, que abrangem exclusivamente esta ecorregião 

no estado do Paraná, foram utilizados os estudos de: CONTE & MACHADO (2005) que 

investigaram uma taxocenose de anfíbios anuros no Município de Tijuca do Sul, Paraná 

descrevendo 23 espécies para essa localidade; CONTE & ROSSA-FERRES (2006) que 

descreveram uma taxocenose de 34 espécies no Município de São José do Pinhais e 

CUNHA et al., (2010), que estudaram a anurofauna da Colônia Castelhano, Município de 

Guaratuba onde encontraram 32 espécies.  

Com base nos estudos supracitados são confirmadas 58 espécies de anfíbios para os 

domínios da Floresta Atlântica da Serra do Mar no estado do Paraná, dentre as 162 

espécies descritas por GARCIA et al., (2007) para os domínios da Floresta Atlântica da 

Serra do Mar (FAT) no Brasil. Certamente as 58 espécies aqui confirmadas para os 

domínios da Serra do Mar no estado do Paraná, não encerram a totalidade de espécies 

desta ecorregião, mas apontam de forma robusta para a composição de uma parcela 

representativa da riqueza de espécies desta região. A Tabela apresentada no Anexo 14, 

apresenta as espécies com potencial ocorrência descritas em GRACIA et al., (2007) para 

a formação Floresta Atlântica da Serra do Mar ao longo de toda sua extensão no território 

nacional e os demais estudos confirmam quais destas espécies já foram registradas na 

porção da Serra do Mar paranaense. 

BÉRNILS et al., (2007) utilizam referências diferentes daquelas utilizadas por GARCIA et 

al., (2007), para nomear as ecorregiões abordadas em seu estudo, mas equivalentes no 

propósito de tentar estimar a fauna de répteis com possível ocorrência na área do 

presente estudo. Neste caso considerou-se a ecorregião da Floresta Atlântica com 

espécies de répteis próprias de Floresta Ombrófila Densa e/ou de restinga. Para esta 

ecorregião, no estado do Paraná, BÉRNILS et al., (2007) citam Diploglossus fasciatus, 

Placosoma spp., Atractus trihedrurus, Chironius fuscus, C. multiventris, Dipsas albifrons, 

D. alternans, D. neivai, Erythrolamprus aesculapii, Helicops carinicaudus, Imantodes 

cenchoa, Erythrolamprus amarali, Taeniophallus persimilis, Tropidodryas serra, 

Uromacerina ricardinii e Micrurus decoratus. Independentemente da distribuição política 
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os mesmos autores citam 73 espécies para esta ecorregião (Tabela 54). MORATO (2005) 

descreve a fauna de serpentes da região atlântica do estado do Paraná investigando 

áreas litorâneas, até os grandes maciços elevados. Este autor registrou 42 espécies de 

serpentes. 

TABELA 54 - LISTA GERAL DE ESPÉCIES DE RÉPTEIS REGISTRADAS MEDIANTE O LEVANTAMENTO 
DE DADOS SECUNDÁRIOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR Brasil UCN 

Cheloniidae     

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) DD VU EN BÉRNILS et al., (2007) 

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) DD VU EN BÉRNILS et al., (2007) 

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) DD EN CR BÉRNILS et al., (2007) 

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) DD EN EN BÉRNILS et al., (2007) 

Dermochelyidae     

Dermochelys coriacea (Linnaeus, 1766) DD CR CR BÉRNILS et al., (2007) 

Emydidae     

Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 
1835) 

-- - - BÉRNILS et al., (2007) 

Chelidae     

Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820) - - - BÉRNILS et al.,(2007) 

H. tectifera Cope, 1869  A A A A - - - - - - BÉRNILS et al.,. (2007), 

P. hilarii (Duméril & Bibron, 1835) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Alligatoridae     

Caiman latirostris (Daudin, 1802) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Amphisbaenidae     

Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

A. trachura Cope, 1885 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

A. microcephalum Wagler, 1824 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Leiosauridae    BÉRNILS et al., (2007) 

Anisolepis grilli Boulenger, 1891 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

E. iheringii Boulenger, 1885 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Liolaemidae     

Liolaemus occipitalis Boulenger, 1885 - VU VU BÉRNILS et al., (2007) 

Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 
1818) 

- - - BÉRNILS et al.,. (2007) 

Anguidae     

Diploglossus fasciatus (Gray, 1831) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Ophiodes striatus (Spix, 1824) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Teiidae     

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Gymnophthalmidae     

Cercosaura schreibersii Wiegmann, 1834 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Colobodactylus taunayi (Amaral, 1933) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Ecpleopus gaudichaudii Duméril & Bibron, 
1839- 

- - - BÉRNILS et al., (2007) 
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Famílias / Espécies 
Status de 

conservação Fonte Bibliográfica 

PR Brasil UCN 

Placosoma cordylinum Tschudi, 1847 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

P. glabellum (Peters, 1870) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Scincidae     

Aspronema dorsivittatum Cope, 1862 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Anomalepididae     

Liotyphlops beui (Amaral, 1924) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Tropidophiidae     

Tropidophis paucisquamis (Müller, 1901) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Boidae     

Corallus cropanii (Hoge, 1953) - CR - BÉRNILS et al., (2007) 

Elapidae     

Micrurus altirostris (Cope, 1860) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

M. corallinus (Merrem, 1820) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005), SEMA (2004) 

M. decoratus (Jan, 1858) - - - 
BÉRNILS et al.,. (2007), MORATO 
(2005) 

Viperidae     

Bothrops jararaca (Wied, 1824) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005), SEMA (2004) 

B. jararacussu Lacerda, 1884 - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Colubridae     

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005), SEMA (2004) 

C. exoletus (Linnaeus, 1758) A A A - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

C. foveatus Bailey, 1955 A - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

C. fuscus (Linnaeus, 1758) A - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

C. laevicollis (Wied, 1824) A - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Dipsadidae     

A. trihedrurus Amaral, 1926 - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

A. zebrinus (Jan, 1862) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Clelia plumbea (Wied, 1820) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Dipsas albifrons (Sauvage, 1884) - CR - 
BÉRNILS et al.,. (2007), MORATO 
(2005) 

D. alternans (Fischer, 1885) - - - 
BÉRNILS et al.,. (2007), MORATO 
(2005) 

D. indica Laurenti, 1768 - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

D. neivai (Amaral, 1926) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo 
1996 

- - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 



 

208 

Famílias / Espécies 
Status de 

conservação Fonte Bibliográfica 

PR Brasil UCN 

E. cyanopleura (Cope, 1885) - - - BÉRNILS et al.,. (2007) 

E. undulata (Wied, 1824) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 
1820) 

- - - BÉRNILS et al., (2007) 

Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

E. amarali Wettstein, 1930 DD - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

E. atraventer Dixon & Thomas, 1985 - - - BÉRNILS et al., (2007) 

E. miliaris (Linnaeus, 1758) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

E. typhlus (Linnaeus, 1758) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Helicops carinicaudus (Wied, 1825) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758) - - - 
BÉRNILS et al.,. (2007), MORATO 
(2005) 

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854 

- - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

- - - BÉRNILS et al., (2007) 

P. olfersii (Lichtenstein, 1823) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

P. patagoniensis (Girard, 1857) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Pseudoboa haasi (Boettger, 1905) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

P. serrana Morato, Moura - - - BÉRNILS et al., (2007) 

S. neuwiedi (Ihering, 1911) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1901) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

S. pulcher (Raddi, 1820) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Sordellina punctata (Peters, 1880) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Thaeniophalus bilineatus (Fischer, 1885) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

T. persimilis (Cope, 1869) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854 

- - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Tropidodryas serra (Schlegel, 1837) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

T. striaticeps (Cope, 1869) - - - BÉRNILS et al., (2007) 

Uromacerina ricardinii (Peracca, 1897) - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Xenodon dorbignyi (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

- - - BÉRNILS et al., (2007) 

X. neuwiedii Günther, 1863 - - - 
BÉRNILS et al., (2007), MORATO 
(2005) 

Legenda: status de conservação: DD = dados insuficientes CR = criticamente em perigo, EN = dados 
deficientes VU= vulnerável 



 

209 

6.2.2.3.3 Caraterização geral da Herpetofauna  

Como pode ser observado nas tabelas anteriores a herpetofauna com ocorrência prevista 

e também confirmada na região de Paranaguá é rica e ainda subamostrada em 

consequência do baixo número de estudos realizados na região e extrema 

heterogeneidade e estratificação dos ambientes de Floresta Atlântica da Serra do Mar. A 

perda e/ou alteração do habitat estão entre as causas mais graves de declínio ou extinção 

de espécies e/ou populações de anfíbios e répteis. No Sul do Brasil, desmatamentos, 

aproveitamento em larga escala de áreas para pastagens e reflorestamento com espécies 

exóticas e plantio, estão entre as principais alterações de habitat descritas como nocivas 

as populações de anfíbios e répteis. Desde a década de 20 do século passado, o estado 

do Paraná vem sofrendo com a supressão de suas áreas florestadas em detrimento da 

exploração madereira e implementação de monoculturas agrícolas. Contudo, vale 

destacar que os terrenos onde serão construídos os tanques de ampliação do Terminal de 

Granéis Líquidos estão inseridos em ambiente urbano e desprovidos de estruturas que 

pudessem abrigar populações herpetofaunísticas relevantes. No local não há 

remanescentes florestais e nem corpos de água lóticos ou lênticos sejam eles de caráter 

temporário ou permanente. Até mesmo o sub-solo estaria desprovido dos nutrientes que, 

inegavelmente, áreas florestadas produzem através da deposição vegetal, na 

possibilidade de ocorrência de répteis fossoriais como, por exemplo, anfisbenídeos. Desta 

forma seria bastante difícil, e por que não inviável, a ocorrência de populações estáveis 

de répteis e anfíbios no local. De forma ocasional podem ser encontrados espécimes do 

gênero Amphisbaena (ex. A. trachura) descobertos durante o revolvimento do solo para a 

instalação dos tanques, além de exemplares de Hemidactylus mabouia, espécie africana, 

introduzida nas Américas através dos navios negreiros (VANZOLINI, 1978).    

6.2.2.3.4 Status de conservação e endemismo 

Foram observadas 23 espécies de anfíbios e nove espécies de répteis classificadas em 

alguma categoria relevante das listas de fauna ameaçada para o estado do Paraná 

(BÉRNILS et al., 2004) Brasil BARBOSA et al. (2008) e IUCN (2015). Contudo, nenhuma 

destas espécies tem potencial de ocorrência na área de instalação do empreendimento ou 

na área urbana de Paranaguá.  

Os anuros Brachycephalus pernix, Cycloramphus asper, Cycloramphus bolitoglossus, 

Aplastodiscus ehrhardti, Phasmahyla cochranae, Physalaeumus maculiventris e 
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Physalaemus olfersii podem ser considerados endêmicos da Floresta Atlântica da Serra 

do Mar SANTOS (2013), mas também não há possibilidade destes ocorrerem na área de 

instalação do empreendimento ou na área urbana de Paranaguá.  

6.2.2.3.5 Considerações Finais 

As áreas de instalação do empreendimento compreendem ambientes desprovidos de 

habitats que possam manter populações estáveis de anfíbios e répteis, estando o solo 

exposto, sem a presença de vegetação ou corpos de de água de caráter lótico ou lênticos, 

permanentes ou temporários. Os ambientes que cercam os terrenos representa a área 

urbana de Paranaguá, onde é baixíssima a possibilidade de espécies de anfíbios e répteis 

ocorrerem. Desta forma não são observados impactos relevantes a herpetofauna da 

região com a instalação do Terminal de Granéis Líquidos. 

Atenção especial dever ser dada ao transporte para o escoamento das substâncias 

tóxicas armazenadas nas estruturas que serão construídas para os centros de 

abastecimentos. Com o aumento da capacidade de armazenamento, entende-se que 

existirá um aumento de veículos circulando na região, o que implica em uma atenção 

redobrada com normas de segurança afim de evitar acidentes e extravasamento de 

susbstâncias tóxicas em áreas de maior relevância ecológica na região. Com o aumento 

de veículos pesados circulando na região, pode ocorrer aumento da mortalidade de fauna 

ao longo das estradas de acesso, principalmente em pontos que cortam áreas de floresta. 

Desta forma sugere-se a prática de programas de treinamento de motoristas para um 

comportamento consciente nas estradas, minimizando o risco de atropelamentos.  

6.2.2.4 Mastofauna 

O Brasil, como país megadiverso, abriga cerca de 688 espécies nativas de mamíferos 

silvestres, que ocorrem de forma heterogênea em diferentes ambientes e biomas no 

território nacional (REIS et al., 2011; PAGLIA et al., 2012). Estão na Amazônia e na Mata 

Atlântica as maiores diversidades de espécies da mastofauna (311 e 250 espécies, 

respectivamente), biomas estes considerados ainda com as maiores taxas relativas de 

endemismos (55,9% e 22% das espécies, respectivamente) (REIS et al., 2011). 

Os mamíferos compreendem uma ampla diversidade de espécies de tamanhos e hábitos 

muito variáveis, cada qual com um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas 
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onde vivem. As espécies desse grupo habitam os mais diversos tipos de ambiente, desde 

abaixo do solo até a copa das árvores. Alguns aspectos da biologia e da ecologia dos 

mamíferos os colocam em uma posição de vulnerabilidade frente às pressões antrópicas 

sobre os ambientes. Dentre eles, destacam-se o grau de especialização da dieta e do 

hábitat (ou microhábitat), o tamanho corporal, a extensão da área de vida e as taxas de 

reprodução.  

Determinados impactos contribuem para a diminuição dessa diversidade, causando ainda 

a substituição de espécies típicas de ambientes de mata e espécies mais especialistas 

por espécies de áreas abertas e generalistas. Os mamíferos são ainda o grupo de 

animais mais caçado pelo homem, fator que contribui diretamente para os processos de 

extinção local. Em avaliações de impacto ambiental de obras de infraestrutura é 

necessário considerar a situação atual da mastofauna da região e as potenciais 

consequências diretas e indiretas para cada espécie. Dessa forma, é possível 

compreender de forma mais clara quais seriam os grupos de mamíferos silvestres mais 

afetados por um empreendimento e que tipo de medidas poderiam reduzir este impacto.  

No presente estudo serão abordados os possíveis impactos das obras de ampliação do 

Terminal de Granéis Líquidos, atualmente instalado na cidade de Paranaguá, litoral do 

estado do Paraná, sobre os mamíferos silvestres que ocorrem na região. O bioma 

referente é a Mata Atlântica, que apesar da significativa redução de sua cobertura vegetal 

ao longo dos anos, apresenta ainda rica biodiversidade (REIS et al., 2011). 

6.2.2.4.1 Métodos empregados 

O presente diagnóstico foi realizado utilizando como principal método o levantamento 

bibliográfico de dados secundários disponíveis sobre pesquisas já conduzidas na região 

de Paranaguá, e sobre espécies de mamíferos de ocorrência prevista para a área em 

questão. Diversas fontes foram consultadas, conforme descrito a seguir. 

A inclusão de espécies de mamíferos com ocorrência esperada para a área, de acordo 

com sua distribuição geográfica e espacial, foi baseada na literatura especializada 

(LANGE e JABLONSKI, 1981; EMMONS, 1990; MIRETZKI, 2003; GALETTI et al., 2004; 

PRIMACK e RODRIGUES, 2005; WILSON e REEDER, 2005; CÁCERES e MONTEIRO-

FILHO, 2006; BONVICINO et al., 2008; CHIARELLO et al., 2008; REIS et al., 2008; REIS 

et al., 2011), levando em consideração as características do ambiente nos arredores do 

empreendimento.  
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Para a determinação de características ecológicas de cada espécie e probabilidade de 

ocorrência na Área de Influência Direta do empreendimento, foram utilizadas referências 

disponíveis na literatura técnico-científica especializada (LANGE e JABLONSKI, 1981; 

EMMONS, 1990; MIRETZKI, 2003; GALETTI et al., 2004; PRIMACK e RODRIGUES, 

2005; BONVICINO et al., 2008; CHIARELLO et al., 2008; REIS et al., 2008; REIS et al., 

2011), bem como artigos acadêmicos e trabalhos de consultoria ambiental relacionados 

ao licenciamento de obras de infraestrutura. 

Características indisponíveis na literatura foram determinadas por inferência lógica, sendo 

as conclusões baseadas em premissas de origem técnica (espécies com ocorrência 

descrita para áreas urbanas, por exemplo, foram consideradas de alta plasticidade 

ecológica). 

Para determinação do status de conservação de cada espécie foram utilizados como 

principais referências a Lista de Espécies de Mamíferos pertencentes à Fauna Silvestre 

Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, considerando a atualização de 2008, que é 

citada no Decreto 7264 de 01 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial n. 8233, de 01 

de junho de 2010 (CASA CIVIL, 2010); a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção, Portaria n. 444 de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014) e a 

Red List of Threatened Species da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 

2015).  

Tal levantamento de dados deu origem a uma extensa lista das espécies de mamíferos de 

ocorrência para a região, que será detalhada a seguir neste relatório. Contudo, é 

importante mencionar que somente uma pequena porcentagem das espécies compiladas 

pode ocorrer no local a ser utilizado para as obras de ampliação do terminal, por se tratar 

de ambiente urbano e sem cobertura vegetal. De qualquer forma, é extremamente 

relevante mencionar a mastofauna associada aos ambientes naturais do entorno imediato 

do empreendimento e da cidade de Paranaguá, que poderiam ser afetadas por efeitos 

diretos e/ou indiretos da obra no Terminal de Granéis Líquidos. 

6.2.2.4.2 Resultados 

Foi relacionado um total de 120 espécies da mastofauna com potencial ocorrência para o 

município de Paranaguá, considerando todos os ambientes costeiros, estuarinos e 

florestais disponíveis nos arredores da área em questão. Tais espécies são pertencentes 

a 26 famílias de nove diferentes ordens da classe Mammalia. Além das espécies da fauna 
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silvestre, foram incluídas na lista seis espécies exóticas e potencialmente introduzidas 

pelo homem no ambiente. 

A primeira listagem desenvolvida para o Estado do Paraná, cujo bioma predominante é a 

Mata Atlântica, foi publicada em 1981 e relacionou 152 espécies reconhecidas de 

mamíferos (LANGE e JABLONSKI, 1981), número que aumentou no estado ao longo dos 

anos para 176 (MIKICH e BERNILS, 2004) e, mais recentemente, para 180 espécies, 

segundo dados do Instituto Ambiental do Paramná (PARANÁ, 2009). Desta forma, pode-

se notar que o presente levantamento compreende 67% do total de espécies descritas 

para o Estado do Paraná. 

Entretanto, a grande maioria das espécies listadas apresenta probabilidade extremamente 

baixa de ocorrência nas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento, 

especialmente nos terrenos selecionados para a instalação dos novos reservatórios de 

líquidos inflamáveis, onde os hábitats utilizados por estas espécies estão ausentes. 

Apenas alguns mamíferos de pequeno e médio porte e de ampla plasticidade ecológica 

toleram tais alterações em seus hábitats, podendo ocorrer na região da obra de ampliação 

do Terminal de Granéis Líquidos. Dentre eles, os grupos com maior probabilidade de 

registro na área de influência do empreendimento seriam os morcegos (Chiroptera), os 

marsupiais (Didelphimorphia) e os roedores (Rodentia). 

Diversos levantamentos sobre a fauna de mamíferos do litoral do estado foram realizados 

nas duas últimas décadas, como subsídio a implantação de unidades de conservação ou 

como estudos de impacto ambiental. Os principais estudos consultados durante a 

compilação dos dados secundários, assim como os resultados dos mesmos, são citados a 

seguir.  

A riqueza de mamíferos obtida para a Estação Ecológica (ESEC) Guaraguaçu em 2006 

foi de 77 espécies, distribuídas em sete Ordens, sendo o grupo mais representativo a 

Ordem Chiroptera, com 32 espécies, seguida de Rodentia (n=16) e Carnivora (n=11). 

Neste estudo, as espécies que obtiveram o maior número de registros foram o cachorro-

do-mato (Cerdocyon thous), o mão-pelada (Procyon cancrivorus), a cutia (Dasyprocta 

azarae), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), os veados (Mazama sp.), os felídeos, 

(Leopardus sp.), a cuíca (Metachirus nudicaudatus), a capivara (Hydrochaeris 

hydrochaeris), o rato-do-mato (Delomys sp.) e os morcegos (Carollia perspicillata, 

Artibeus sp. e Desmodus rotundus) (IAP, 2006). A mastofauna registrada foi considerada 
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representativa para o perfil esperado nas áreas florestais da porção da planície costeira 

compreendida entre as Baias de Paranaguá e Guaratuba. 

Durante a execução do EIA/RIMA para a ampliação do cais do Terminal de Contêineres 

de Paranaguá (TCP), SANTOS (2008) encontrou um total de 53 espécies de mamíferos 

que poderiam ocorrer nas áreas de influência do empreendimento. Na Área de Influência 

Direta, duas espécies de mamíferos terrestres foram mencionadas como sendo 

ameaçadas de extinção, a lontra (Lontra longicaudis) e o morcego (Chiroderma doriae). 

Já na Área de Influência Indireta, foram relatadas espécies relevantes como o gato-do-

mato-pequeno (cuja nomenclatura taxonômica atual é Leopardus guttulus), o gato-do-

mato-maracajá (L. wiedii) e o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), além da paca (Cuniculus 

paca), considerada em perigo de extinção no Paraná. 

Em estudo desenvolvido em 2013 para as obras do Novo Porto Terminais Portuários 

Multicargas e Logística LTDA, no município de Paranaguá, Almeida (2013) também 

menciona a provável ocorrência de 53 espécies de mamíferos silvestres para a região, 

conforme o Relatório de Impacto Ambiental apresentado. Para áreas de manguezal no 

estado do Paraná, o estudo relata a ocorrência de espécies de ratos-do-mato (Akodon 

sp., Oryzomys sp. e Nectomys sp.), o mão-pelada (Procyon cancrivorus), o gambá-de-

orelha-preta (Didelphis aurita) e o gambá-de-orelha-branca (D. albiventris), estes já 

registrados na Estação Ecológica da Ilha do Mel. A lontra (Lontra longicaudis) é ainda 

relatada como espécie residente nos manguezais da Baía de Paranaguá. Na Área de 

Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, o estudo relata registros de mamíferos de médio 

porte, como os gatos-do-mato (Leopardus sp.) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). 

Segundo ALMEIDA (2013), a realização de inventários faunísticos in loco poderia 

contemplar novas ocorrências para a região, especialmente das Ordens Didelphimorphia, 

Chiroptera e Rodentia. 

Durante a execução de atividades de monitoramento faunístico realizadas para as obras 

de instalação e ampliação da área do píer de atracação da Techint, no município de 

Pontal do Paraná, Mangini e Santos (2012) registraram 16 espécies de mamíferos 

pertencentes a sete famílias, sendo elas: Felidae, Procionidae, Canidae, Cricetidae, 

Didelphidae, Dasypodidae, Cervidae. Três novos registros para a localidade foram 

documentados. O monitoramento foi realizado no período de março a outubro de 2012, 

por meio de armadilhas de interceptação e queda, armadilhas do tipo live-trap (Sherman e 

Tomahawk), armadilhas de pegadas (plots de areia) e busca ativa de indícios indiretos e 
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vestígios. Esse estudo ressalta a importância do registro de espécies como o cervídeo 

(Mazama sp.) e a jaguatirica (Leopardus pardalis), que poderiam ser considerados 

indicadores de qualidade do ambiente. 

Estudos realizados por Acquaplan (2016) para o Projeto da Complementação das obras 

de Ampliação do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), relataram o registro 

confirmado de apenas duas espécies de mamíferos silvestres nas áreas terrestres do 

empreendimento, incluindo o gambá (Didelphis sp.) e a lontra (Lontra longicaudis). A 

lontra é considerada como espécie Quase Ameaçada (NT) pela Lista da Fauna Silvestre 

Ameaçada de Extinção no Estado do Paraná (CASA CIVIL, 2010). 

Outros estudos apontam uma riqueza de aproximadamente 80 espécies de mamíferos 

para a região (SHIRATA et al., 1991; IPARDES, 1995; SEMA, 1996; BORNSCHEIN e 

REINERT, 2000; IPARDES, 2001; ENGEMIN, 2002; TIEPOLO, 2002; IAP, 2006). 

Em avaliação mais recente, durante a execução do Estudo de Impacto Ambiental do 

Complexo Industrial Eco-Tecnológico (CIETec), no município de Paranaguá, SANTOS 

(2016) estimou um total de 97 espécies de mamíferos para a área de Floresta Ombrófila 

Densa existente na Área de Influência Direta do empreendimento. Dentre as espécies 

compiladas para a área de estudo, 23 obtiveram confirmação de sua ocorrência por meio 

de registros diretos e indiretos coletados durante o trabalho de campo, realizado em junho 

e novembro de 2013. Os métodos utilizados incluíram análise de dados secundários, 

utilização de armadilhas de captura viva para amostragem de mamíferos de pequeno 

porte, armadilhas fotográficas, busca direta ou amostragem visual e auditiva, uso de rede 

de neblina para captura de morcegos e entrevistas com moradores locais. Por meio de 

registros indiretos, principalmente rastros impressos em áreas úmidas do solo exposto, foi 

detectada a presença de espécies como o gato-do-mato (Leopardus sp.), o cachorro-do-

mato (Cerdocyon thous), o cão-doméstico (Canis l. familiaris), o mão-pelada (Procyon 

cancrivorus) e uma espécie não identificada de cervídeo (Mazama sp.). O gambá-de-

orelha-preta (Didelphis aurita) foi identificado por meio de um exemplar encontrado morto, 

atropelado em rodovia. Além disso, foram registradas cinco espécies de pequenos 

roedores, sendo três nativas (Akodon sp., Oligoryzomys flavescens e Oxymycterus cf. 

judex) e duas exóticas (Rattus norvergicus e Rattus rattus), e seis espécies de morcegos, 

incluindo espécies insetívoras (Myotis spp.), frugívoras (Artibeus spp.) e nectarívoras 

(Anoura spp.). O acervo de dados secundários revelou a possibilidade de ocorrência de 

34 espécies presentes na Lista Vermelha de mamíferos ameaçados no estado do Paraná 
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(MARGARIDO e BRAGA, 2004). Segundo os autores, é provável que a riqueza de 

espécies de mamíferos silvestres para a região seja ainda maior.  

Um número superior de espécies da mastofauna foi compilado e apresentado no presente 

estudo em comparação aos estudos anteriores, potencialmente em decorrência dos 

recentes registros de maior diversidade de espécies de pequenos roedores (Rodentia), 

marsupiais (Didelphimorphia) e quirópteros (Chiroptera) para a região. 

6.2.2.4.2.1 Caraterização geral da Mastofauna  

A Serra do Mar e a planície litorânea paranaense concentram a maior parte da 

diversidade ambiental do Paraná. A zona costeira do litoral do estado do Paraná 

apresenta uma nítida variedade de hábitats e microhábitats que possibilitam a ocorrência 

de elevada riqueza de espécies silvestres. Enquadrado no Bioma Mata Atlântica, esse 

ambiente está em grande parte coberto pela Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 

que apresenta formações vegetais robustas que favorecem a ocorrência de espécies de 

mamíferos de pequeno, médio e grande porte. Além disso, outras formações vegetais são 

abundantes na região, como os manguezais, as restingas e os estuários (ASSOCIAÇÃO 

MARBRASIL, 2011). Os estudos de maior abrangência geográfica, compreendendo uma 

ampla diversidade de fitofisionomias dentro do litoral, como os levantamentos na APA de 

Guaraqueçaba (IPARDES, 1995; IPARDES, 2001), indicam a associação de diferentes 

espécies de mamíferos conforme o perfil da vegetação.   

O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho, que sofre grande influência do regime de marés. Dessa forma, sua ocupação por 

espécies da mastofauna terrestre oportunista ocorre geralmente na maré baixa. A lontra 

(Lontra longicaudis) é um dos poucos mamíferos considerados como espécie residente 

nos manguezais. As restingas são consideradas um dos ecossistemas mais complexos 

da região costeira, e podem ser habitadas por uma grande diversidade de mamíferos 

silvestres. Na vegetação de restingas da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba 

são representantes comuns: o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), as cuícas 

(Gracilinanus microtarsus, Metachirus nudicaudatus), os ratos-do-mato (Oryzomys nitidus 

e Nectomys squamipes), diversas espécies de morcegos, o tatu (Dasypus sp.), o mão-

pelada (Procyon cancrivorus), o quati (Nasua nasua) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous) (IPARDES, 1995; IPARDES, 2001). Já os estuários são ecossistemas de grande 
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importância para a costa, e servem como áreas de refúgio, alimentação e reprodução 

para um grande número de espécies.  

Essa complexidade e variedade de hábitats proporciona uma abundância de diferentes 

nichos ecológicos e, consequentemente, grande riqueza de espécies da mastofauna. Por 

outro lado, essa região também assume grande importância para as sociedades humanas 

e tem um contexto social e econômico bastante relevante. Essa região representou o 

ponto de partida para as colonizações e, atualmente, representa um elo de intensa troca 

de mercadorias, um local de lazer, de turismo e de moradia para grandes massas de 

populações. Sabe-se que impactos antrópicos em ambientes naturais representam 

importantes fatores para alterações nas dinâmicas de espécies da fauna e, 

consequentemente, na sua diversidade. Isto é particularmente relevante em ambientes 

costeiros. Dessa forma, a substituição dos ambientes naturais por áreas urbanizadas 

promove alterações em elementos essenciais para a ocorrência de determinadas 

espécies, que não encontram mais condições ecológicas para sobreviver. 

A área destinada para as obras de ampliação do Terminal de Granéis Líquidos e 

instalação dos novos reservatórios de combustíveis no município de Paranaguá se 

encontra em meio a uma paisagem completamente urbanizada, sem nenhuma cobertura 

vegetal. Apesar das características desse ambiente, algumas espécies da mastofauna de 

maior plasticidade ecológica podem continuar sendo observadas com relativa frequência. 

Seria o caso dos marsupiais, como o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e o gambá-

de-orelha-branca (D. albiventris), Foto 39 e Foto 40, os roedores de hábitos mais 

generalistas (Akodon sp., Necromys sp., Oligoryzomys sp.), Foto 41 e Foto 42, e várias 

espécies de morcegos (Myotis sp., Artibeus sp., Molossus sp., dentre outras), como 

exemplo na Foto 43. 

Dentre os morcegos frugívoros, Artibeus lituratus é a espécie mais comum e abundante 

em áreas urbanas (PERINI et al. 2003). Esta espécie apresenta caráter oportunista, 

hábito de abrigar-se em pequenos grupos e dieta variada (PEREIRA, 2013). Morcegos 

insetívoros, pertencentes às famílias Molossidae e Vespertilionidae possuem asas 

estreitas ou intermediárias, propiciando um voo rápido que permite a esses animais fácil 

deslocamento em áreas abertas (NORBERG & RAYNER, 1987), bastante comuns em 

ambientes urbanos (PEREIRA, 2013). Estas espécies ainda se beneficiam com a grande 

oferta de insetos atraídos pela iluminação pública (PEREIRA, 2013). Além da facilidade 

para conseguir alimento, há nas cidades uma ampla oferta de abrigos, tanto artificiais 
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como naturais, sendo bastante comum encontrar colônias em forros de casas, juntas de 

dilatação dos prédios, bem como na própria vegetação urbana (PULCHÉRIO-LEITE, 

2008). O morcego insetívoro Carollia perspicillata, da família Phyllostomidae, é uma das 

espécies mais comuns em todo o território nacional, ocorrendo abundantemente em 

diversos tipos de hábitat. 

Além disso, algumas espécies exóticas também são frequentemente relatadas em 

ambientes antropizados como o do empreendimento em questão. Dentre elas, os 

roedores exóticos (Mus musculus, Rattus norvergicus e Rattus rattus) merecem destaque 

devido a sua comum ocorrência e abundância nesses ambientes. 

A probabilidade de ocorrência de mamíferos de médio e grande porte na área do 

empreendimento foi considerada baixa para a grande maioria das espécies relacionadas. 

Apesar de pouco provável, alguns mamíferos como o mão-pelada (Procyon cancrovorus), 

o ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), o 

cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), a cutia (Dasyprocta azare), entre outros, podem ser 

observados utilizando áreas urbanas, particularmente para passagem entre fragmentos 

florestais. 

 

FOTO 39 – GAMBÁ-DE-ORELHA-PRETA (DIDELPHIS AURITA)  

FOTO: RAPHAEL E. F. SANTOS, ARQUIVO 
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FOTO 40 – GAMBÁ-DE-ORELHA-BRANCA (DIDELPHIS ALBIVENTRIS)  

FOTO: RAFAEL L. BALESTRIN, ARQUIVO 

 

 

FOTO 41 – RATO-DO-CHÃO (AKODON SP.) 

FOTO: RENATA C. F. SANTOS, ARQUIVO 
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FOTO 42 – RATO-DO-MATO (OLIGORYZOMYS FLAVESCENS) 

FOTO: RENATA C. F. SANTOS, ARQUIVO 

 

 

FOTO 43 – MORCEGO (CAROLLIA PERSPICILLATA) 

FOTO: RAFAEL L. BALESTRIN, ARQUIVO 

 

Após a compilação geral das espécies de mamíferos que ocorrem em todo o município de 

Paranaguá e região, foi elaborada uma lista apresentando a probabilidade de ocorrência 
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de cada espécie na área do empreendimento, que está localizado em meio ao centro 

urbano de Paranaguá. A Tabela 55 inclui o levantamento de 126 espécies de mamíferos, 

das quais seis são consideradas exóticas. Dentre as espécies citadas, 44 apresentam alta 

probabilidade de ocorrência nos terrenos a serem utilizados. Outras 31 contam com 

possibilidade intermediária e 51 espécies não são esperada para o local, sendo de baixa 

probabilidade. 

TABELA 55 - LISTA DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS SILVESTRES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL 
PARA A ÁREA URBANIZADA, ESTUARINA E FLORESTAL NAS IMEDIAÇÕES DE PARANAGUÁ, COM A 
INDICAÇÃO DOS NOMES POPULARES DE CADA ESPÉCIE E A PROBABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

Nome do táxon Nome popular AID 

Didelphimorphia 
 

 

Didelphidae 
 

 

Caluromys lanatus (Olfers, 1818) cuíca-lanosa Baixa 

Caluromys philander (Linnaeus, 1758) cuíca-lanosa Baixa 

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) cuíca-d’água Baixa 

Didelphis albiventris (Lund 1840) gambá, sarué Alta 

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) gambá, mucura Alta 

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) cuíca Baixa 

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) cuíca-de-cauda-grossa Baixa 

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) cuíca-rabo-de-rato Baixa 

Monodelphis americana (Müller, 1776) cuíca-de-três-listras Baixa 

Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847) catita Baixa 

Monodelphis iheringi (Thomas, 1888) guaiquica-listrada Baixa 

Monodelphis scalops (Thomas, 1888) catita Baixa 

Philander frenatus (Olfers, 1818) cuíca-de-quatro-olhos Baixa 

Cingulata 
 

 

Dasypodidae 
 

 

Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) tatu-de-rabo-mole Baixa 

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha Média 

Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-mulita Baixa 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peludo Média 

Pilosa 
 

 

Myrmecophagidae 
 

 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim Baixa 

Primates 
 

 

Atelidae 
 

 

Alouatta clamitans (Cabrera, 1940) bugio-ruivo Baixa 

            Cebidae   

Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809) macaco-prego Baixa 

Chiroptera 
 

 

            Emballonuridae   

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) morcego Baixa 

Phyllostomidae 
 

 

Anoura geoffroyi (Gray, 1838) morcego Alta 

Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) morcego Alta 

Chiroderma doriae (Thomas, 1891) morcego Alta 

Chiroderma villosum (Peters, 1860) morcego Alta 
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Nome do táxon Nome popular AID 

Chrotopterus auritus (Peters, 1856) morcego Baixa 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)  morcego Alta 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) morcego Alta 

Artibeus fimbriatus (Gray, 1838) morcego Alta 

Artibeus obscurus (Schinz, 1821)  morcego Média 

Artibeus planirostris (Spix, 1823)  morcego Média 

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)  morcego Alta 

Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901) morcego Alta 

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)  morcego Média 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)  morcego Média 

Sturnira tildae (de la Torre, 1959) morcego Média 

Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821) morcego Média 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) morcego Baixa 

Mimon bennettii (Gray, 1838) morcego Média 

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) morcego Média 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)  morcego Alta 

Dermanura cinerea (Gervais, 1856) morcego Alta 

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810) morcego-vampiro Alta 

Diaemus youngi (Jentink, 1893) 
morcego-vampiro-de-
asa-branca 

Média 

Diphylla ecaudata (Spix, 1823) morcego-vampiro Baixa 

Tonatia bidens (Spix, 1823) morcego Média 

Trachops cirrhosus (Spix, 1823) morcego Alta 

Uroderma bilobatum (Peters, 1866) morcego Alta 

Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) morcego Baixa 

Molossidae 
 

 

Molossus molossus (Pallas, 1766)  morcego Alta 

Molossus rufus (É. Geoffroy, 1805) morcego Alta 

Promops nasutus (Spix, 1823) morcego Alta 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)  morcego Alta 

Cynomops abrasus (Temminck, 1826)  morcego Baixa 

Cynomops planirostris (Peters, 1865) morcego Baixa 

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)  morcego Alta 

Eumops bonariensis (Peters, 1874)  morcego Alta 

Eumops glaucinus (Wagner, 1843) morcego Alta 

Eumops hansae (Sanborn, 1932) morcego Alta 

Eumops perotis (Schinz, 1821)  morcego Alta 

Molossops neglectus (Williams & Genoways, 1980) morcego Baixa 

Molossops temminckii (Burmeister, 1854)  morcego Baixa 

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839) morcego Média 

Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805) morcego Média 

Vespertilionidae 
 

 

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)  morcego Média 

Eptesicus furinalis (d'Orbigny & Gervais, 1847)  morcego Alta 

Eptesicus diminutus (Osgood, 1915)  morcego Média 

Eptesicus taddeii (Miranda, Bernardi & Passos, 2006) morcego Baixa 

Histiotus velatus (I.Geoffroy, 1824) morcego Média 

Lasiurus blossevilli (Lesson & Garnot, 1826)  morcego Média 

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796) morcego Média 

Lasiurus ega (Gervais, 1856)  morcego Média 
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Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806) morcego Alta 

Myotis nigricans (Schinz, 1821)  morcego Alta 

Myotis levis (I.Geoffroy, 1824) morcego Alta 

Myotis riparius (Handley, 1960) morcego Alta 

Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806)  morcego-vermelho Alta 

Noctilionidae 
 

 

Noctilio albiventris (Linnaeus, 1758) morcego-pescador Baixa 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) morcego-pescador Baixa 

Thyropteridae   

Thyroptera tricolor (Spix, 1823) morcego Alta 

Carnivora 
 

 

Canidae 
 

 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 
cachorro-do-mato, 
graxaim 

Baixa 

Speothos venaticus (Lund, 1842) cachorro-vinagre Baixa 

Canis lupus familiaris cachorro-doméstico Alta 

Felidae 
 

 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica Baixa 

Leopardus guttulus (Schreber, 1775) gato-do-mato-pequeno Baixa 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) gato-do-mato-maracajá Baixa 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda, suçuarana Baixa 

Puma yagouaroundi (Lacépède, 1809) 
jaguarundi, gato-
mourisco 

Baixa 

Mustelidae 
 

 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara, papa-mel Baixa 

Galictis cuja (Molina, 1782) furão Média 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra Média 

Procyonidae 
 

 

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) mão-pelada, guaxinim Média 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati Média 

Mephitidae   

Conepatus chinga (Molina, 1782) zorrilho Baixa 

Artiodactyla 
 

 

Suidae   

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) javali Baixa 

Tayassuidae 
 

 

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) cateto, caititu Baixa 

Tayassu pecari (Link, 1795) queixada Baixa 

Cervidae 
 

 

Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) veado-catingueiro Baixa 

Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro Baixa 

Mazama nana (Hensel, 1872) veado-bororó-do-sul Baixa 

Rodentia 
 

 

Sciuridae 
 

 

Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901) esquilo, serelepe Média 

Caviidae 
 

 

Cavia fulgida (Wagler, 1831) preá Média 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara Média 

            Erethizontidae 
 

 

Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-cacheiro Média 
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Myocastoridae   

Myocastor coypus (Molina, 1782) ratão-do-banhado Baixa 

Dasyproctidae 
 

 

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 cutia Média 

Cricetidae 
 

 

Akodon cursor (Winge, 1887) rato-do-chão Alta 

Akodon montensis (Thomas, 1913) rato-do-chão Alta 

Akodon serrensis (Thomas, 1902) rato-do-chão Alta 

Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848) rato-do-mato Média 

Delomys dorsalis (Hensel, 1873) rato-do-mato Baixa 

Juliomys pictipes (Osgood, 1933) rato-do-mato Alta 

Necromys lasiurus (Lund, 1840) rato-do-mato Alta 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) rato-d'água Baixa 

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) ratinho-do-mato Alta 

Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837) ratinho-do-mato Alta 

Oryzomys sp. rato-do-mato Alta 

Oxymycterus judex (Thomas, 1909) rato-do-brejo Baixa 

Sooretamys angouya (Fischer, 1814) rato-do-mato Média 

Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1830) rato-do-chão Baixa 

Muridae 
 

 

Mus musculus (Linnaeus, 1758) camundongo Alta 

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) rato-de-esgoto Alta 

Ratus norvegicus (Berkenhout, 1769) ratazana Alta 

Cuniculidae 
 

 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1758) paca Baixa 

Lagomorpha 
 

 

Leporidae 
 

 

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) coelho, tapeti Baixa 

Lepus europaeus (Pallas, 1778) lebre-europeia Baixa 

 

6.2.2.4.2.2 Mamíferos Marinhos 

Os mamíferos marinhos (botos, baleias, lobos marinhos) são espécies consideradas 

indicadores da qualidade dos ecossistemas oceânicos, refletindo variações ecológicas 

espaciais e temporais. Dentre os mamíferos marinhos, a maior quantidade de informação 

acumulada para o litoral do Paraná se refere ao boto-cinza (Sotalia guianensis), espécie 

que ocorre no Complexo Estuarino de Paranaguá o ano inteiro. Sobre a espécie, que é 

considerada Vulnerável no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná, 

foram realizados diversos estudos no complexo estuarino de Paranaguá, abordando 

temas como comportamento, repertório vocal, estimativas de densidade populacional e 

biologia reprodutiva e alimentar (BONIN, 1997; FILLA, 1999; RAUTEMBERG, 1999; 

NETO, 2000; ROSAS, 2000; OLIVEIRA, 2003; DOMIT, 2006). Além dessa espécie, há 

também registros do golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) (IAP, 2006).  
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Apesar de estarem presentes na região, os mamíferos marinhos tem probabilidade nula 

de ocorrência da área destinada às obras de ampliação do Terminal de Granéis Líquidos 

e, portanto, não foram incluídos na lista de espécies da mastofauna. Todavia, é 

importante que sejam mencionados nesse estudo, considerando que impactos 

decorrentes de acidentes no empreendimento, como o vazamento de combustível 

armazenado nos reservatórios, podem afetar essas espécies. 

6.2.2.4.2.3 Espécies Ameaçadas ou Quase Ameaçadas de Extinção 

Das 126 espécies de mamíferos silvestres citadas com ocorrência para o município de 

Paranaguá, 32 são enquadradas em alguma categoria de ameaça de extinção (CR, EN, 

VU ou NT) e 31 são insuficientemente conhecidas (DD) na Lista de Espécies de 

Mamíferos pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçada de Extinção no Estado do Paraná 

(CASA CIVIL, 2010), na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção (BRASIL, 2014) e/ou na lista mundial de espécies ameaçadas (IUCN, 2018). A 

Tabela 56 apresenta tais espécies e seu respectivo status de conservação regional, 

nacional e mundial.  

TABELA 56 - LISTA DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS CONSIDERADAS AMEAÇADAS OU QUASE 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO OU INSUFICIENTEMENTE CONHECIDAS DENTRE AQUELAS COM 
OCORRÊNCIA CONFIRMADA EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PRESENTES NO MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ 

Espécie Nome Popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Akodon serrensis rato-do-chão DD - LC 

Alouatta clamitans bugio-ruivo NT VU LC 

Cabassosus tatouay tatu-de-rabo-mole DD - LC 

Caluromys lanatus cuíca-lanosa DD - LC 

Caluromys philander cuíca-lanosa DD - LC 

Chiroderma doriae morcego VU - LC 

Chironectes minimus cuíca-d’água DD - LC 

Cuniculus paca paca EN - LC 

Cynomops abrasus morcego VU - DD 

Cynomops planirostris morcego DD - LC 

Diaemus youngi morcego-vampiro-de-asa-branca DD - LC 

Diphylla ecaudata morcego-vampiro NT - LC 

Eptesicus taddeii morcego NT VU DD 

Eumops auripendulus morcego DD - LC 

Eumops bonariensis morcego EN - LC 
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Espécie Nome Popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Eumops glaucinus morcego DD - LC 

Eumops hansae morcego VU - LC 

Eumops perotis morcego DD - LC 

Gracilinanus agilis cuíca DD - LC 

Histiotus velatus morcego LC - DD 

Juliomys pictipes rato-do-mato DD - LC 

Lasiurus ega morcego DD - LC 

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno VU VU VU 

Leopardus pardalis jaguatirica VU - LC 

Leopardus wiedii gato-do-mato-maracajá VU VU NT 

Lontra longicaudis lontra NT - NT 

Lutreolina crassicaudata cuíca-de-cauda-grossa DD - LC 

Macrophyllum macrophyllum morcego DD - LC 

Mazama americana veado-mateiro VU - DD 

Mazama nana veado-bororó-do-sul VU VU VU 

Metachirus nudicaudatus cuíca-rabo-de-rato DD - LC 

Molossops neglectus morcego EN - DD 

Molossops temminckii morcego DD - LC 

Myotis albescens morcego DD - LC 

Myotis riparius morcego NT - LC 

Myotis ruber morcego LC - NT 

Noctilio albiventris morcego-pescador VU - LC 

Noctilio leporinus morcego-pescador VU - LC 

Nyctinomops macrotis morcego DD - LC 

Oxymycterus judex rato-do-brejo DD - - 

Pecari tajacu cateto VU - LC 

Peropteryx macrotis morcego VU - LC 

Phyllostomus hastatus morcego VU - LC 

Platyrrhinus recifinus morcego VU - LC 

Promops nasutus morcego VU - LC 

Puma concolor puma VU VU LC 

Puma yagouaroundi jaguarundi DD VU LC 

Sapajus nigritus macaco-prego DD - NT 

Speothus venaticus cachorro-vinagre VU VU NT 

Sturnira tildae morcego VU - LC 

Sylvilagus brasiliensis tapeti VU - LC 

Tayassu pecari queixada CR VU VU 
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Espécie Nome Popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo 

Thyroptera tricolor morcego DD - LC 

Tonatia bidens morcego DD - DD 

Trachops cirrhosus morcego VU - LC 

Uroderma bilobatum morcego DD - LC 

Vampyressa pusilla morcego LC - DD 

Legenda: status de ameaça das espécies – (CR) criticamente em perigo, (EN) em perigo, (VU) vulnerável, 
(NT) quase ameaçada, (DD) insuficientemente conhecida, (LC) baixa preocupação 

6.2.2.4.2.4 Espécies Endêmicas 

O endemismo é considerado quando a ocorrência de uma espécie é restrita a uma 

determinada área ou região geográfica, e pode ser causado por quaisquer barreiras 

físicas, climáticas e biológicas que delimitem com eficácia a distribuição de uma espécie 

ou provoquem a sua separação do grupo original. De todas as espécies levantadas como 

de potencial ocorrência para o município de Paranaguá, 22 são consideradas endêmicas 

do Brasil, ou seja, são exclusivas do território brasileiro. São elas: o gambá-de-orelha-

preta (Didelphis aurita); quatro espécies de cuícas (Monodelphis americana, Monodelphis 

dimidiata, Monodelphis iheringi e Monodelphis scalops); os primatas (Alouatta clamitans e 

Sapajus nigritus); quatro espécies de morcegos (Platyrrhinus recifinus, Epitesicus taddeii, 

Myotis levis e Myotis ruber); o veado-bororó-do-sul (Mazama nana); e dez espécies de 

ratos-do-mato (Akodon cursor, Akodon montensis, Akodon serrensis, Delomys dorsalis, 

Euryoryzomys russatus, Juliomys pictipes, Oligoryzomys flavescens, Oxymycterus judex, 

Sooretamys angouya e Thaptomys nigrita). 

6.2.2.4.2.5 Espécies Migratórias  

Entre os mamíferos que realizam deslocamentos sazonais migratórios estão algumas 

espécies de morcegos. Para a região em questão somente o Molossidae Tadarida 

brasiliensis foi registrado. 

6.2.2.4.2.6 Espécies Exóticas 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), espécies exóticas são 

aquelas que se encontram fora de sua área de distribuição natural, e que foram acidental 

ou intencionalmente inseridas em um meio (MOONEY et al., 2005). Tais espécies podem 
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representar potencial impacto sobre o equilíbrio de espécies nativas, bem como 

representar sérias ameaças à economia local e à saúde pública. 

Dentre as espécies mencionadas no presente estudo, seis são consideradas exóticas: o 

cachorro-doméstico (Canis l. familiaris), o javali (Sus scrofa), a lebre-europeia (Lepus 

europaeus), e os roedores domésticos, incluindo o camundongo (Mus musculus), a 

ratazana (Rattus norvegicus) e o rato-de-esgoto (Rattus rattus).  

Com exceção do javali e da lebre-europeia, as demais espécies exóticas citadas são 

esperadas em abundância para a Área de Influência Direta do empreendimento. 

6.2.2.4.3 Considerações Finais 

Os mamíferos silvestres representam um grupo relativamente exigente quanto à 

qualidade e estabilidade dos ecossistemas que habitam. Determinados impactos 

contribuem para a diminuição da biodiversidade, causando ainda a substituição de 

espécies típicas de ambientes de mata e espécies mais especialistas por espécies de 

áreas abertas e generalistas.  

A maioria das espécies com alta probabilidade de ocorrência para a Área de Influência 

Direta do empreendimento em questão foi classificada como de alta plasticidade, o que 

era esperado considerando que se trata de uma região urbana e bastante influenciada por 

atividades de origem antrópica. As condições nas quais se encontra atualmente a área 

que será destinada para a obra de ampliação do Terminal de Granéis Líquidos, com solo 

completamente exposto e sem nenhuma cobertura vegetal, favorece a ocupação por 

espécies sinantrópicas e exóticas.  

De forma geral, o terreno a ser utilizado pode ser considerado como de baixa relevância 

ambiental e a mastofauna de ocorrência esperada para a área não será negativamente 

impactada pelo empreendimento, desde de que nunca ocorram vazamentos de 

combustíveis. 

Entretanto, vale ressaltar a relevância ecológica dos ambientes costeiros do estado do 

Paraná e a rica diversidade da mastofauna das áreas do entorno do empreendimento, 

que pode estar ameaçada por efeitos indiretos da ampliação da área destinada à 

instalação de novos reservatórios. Como principal preocupação, pode ser mencionado o 

fato de que as obras de ampliação irão certamente gerar maior tráfego de veículos 

pesados na região, o que pode ter como consequência um aumento no número de 
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atropelamentos de espécies de mamíferos que utilizam a área, mesmo que somente 

como passagem. Existe ainda o risco de acidentes que ocasionem o vazamento de 

substâncias químicas e contaminantes ambientais, que poderiam resultar em 

significativas perdas para a biodiversidade local, inclusive em ambiente estuarino. Além 

disso, particularmente para as espécies de morcegos que ocorrem em áreas urbanas e 

terrenos abertos da região, é importante mencionar a possibilidade de evaporação de 

gases voláteis dos tanques de armazenamento de combustíveis, o que poderia causar 

impacto nesse grupo da mastofauna.  

Tais potenciais impactos do empreendimento sobre a mastofauna devem ser levados em 

consideração e medidas mitigatórias devem ser elaboradas no intuito de evitar e 

minimizar qualquer possibilidade de ameaça, ainda que pequena. 

6.2.3 Unidades de Conservação 

O estudo de possíveis interferências de empreendimentos em Unidades de Conservação 

(UCs), tem por objetivo promover uma análise ambiental em relação ao atingimento de 

áreas destinadas a conservação da biodiverdisidade. 

O Paraná é um Estado privilegiado em relação à biodiversidade, ocorrendo em seu 

território variados ecossistemas desde a Floresta Atlântica do litoral e Serra do Mar, com 

mangues, restingas, brejos litorâneos, mata nebular e campos de altitude, até as várzeas 

do Rio Paraná, passando pela Floresta de Araucárias, Floresta Pluvial, Campos e 

remanescentes de Cerrado. Atualmente a incumbência pela garantia da manutenção da 

biodiversidade e pela proposição, elaboração e execução de políticas públicas com vistas 

à conservação dos ecossistemas paranaenses, são atribuições da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto Ambiental do Paraná. (PARANÁ, 

2004). 

Também são avaliadas a existência de Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade, as quais foram estabelecidas para todo o território brasileiro por meio da 

Portaria MMA nº 126, de 27 de maio de 2004. 

A Prefeitura Municipal de São Paulo (2018) descreve as áreas destinadas  a preservação 

da biodiverdidade, classificando estas áreas (parques) em:  

 Urbanos - estão situados dentro da cidade e se caracterizam por proteger trechos 

de mata dentro do perímetro urbano. Possuem um sistema próprio de 
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administração, portaria, zeladoria e proteção física ao seu redor (ex.: gradis) e um 

Conselho Gestor, que é consultivo. Seu foco é a proteção da biodiversidade, mas é 

possivel usar suas dependências para o lazer. 

 Lineares - os parques lineares possuem uma função específica, que é proteger as 

margens de rios e córregos, e podem oferecer alguns recursos de lazer, de acordo 

com o espaço disponível. Outra característica é ser geralmente aberto (sem gradis) 

e com pouca ou nenhuma infraestrutura administrativa.  

 Naturais - esses parques naturais são Unidades de Conservação (UCs), com o 

objetivo de proteger e preservar a flora e a fauna silvestre. As UCs podem ser 

classificadas como Áreas de Proteção Integral (elas ficam 100% fechadas para 

qualquer tipo de atividade) e as Áreas de Uso Sustentável (que permitem o 

convívio humano, desde que o manejo seja responsável). 

 

Conforme Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, Art. 2 da 

Lei N.º 9.985 de 2000, uma unidade de conservação é constituída por um espaço 

territorial e pelos recursos ambientais nele presentes, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regimes especiais de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

As unidades de conservação são instituídas com o intuito de proteger a fauna, flora, 

microorganismos, corpos hídricos, solo, clima, paisagens, e todos os processos 

ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais. 

Conforme definido pelo Art. 25 do SNUC. As unidades de conservação, exceto Área de 

Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona 

de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. O órgão responsável 

pela administração da unidade é quem deve estabelecer as normas que vão regulamentar 

a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos, 

bem como definir seus respectivos limites. 

As unidades de conservação devem dispor também de um Plano de Manejo. Esse plano 

deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua Zona de Amortecimento e os 

Corredores Ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=3339
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econômica e social das comunidades vizinhas. Este documento deverá ser elaborado no 

prazo de cinco anos a partir da data de criação da unidade (SNUC, Art. 27). 

Conforme disposto no Art. 1 da Resolução CONAMA nº 428/2010, o licenciamento de 

empreendimento de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 

quilômetros a partir do limite da UC, cuja zona de amortecimento não esteja estabelecida, 

sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. 

O SNUC divide as Unidades de Conservação em dois grupos, e estes por sua vez são 

subdivididos em categorias de Unidades de Conservação, conforme descrito abaixo 

(MMA, 2018): 

Grupo 1: Unidades de Proteção Integral, que têm por objetivo principal preservar a 

natureza. O uso de seus recursos naturais é admitido apenas de forma indireta. Dentro 

deste grupo se enquadram as seguintes categorias: 

1. Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à realização de 

pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional. 

2. Reserva Biológica: área destinada à preservação da diversidade biológica, na 

qual as únicas interferências diretas permitidas são a realização de medidas de 

recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar o 

equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica, podendo ser visitadas apenas 

com o objetivo educacional. 

3. Parque Nacional: área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e 

sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior interação 

entre o visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades 

recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de 

pesquisas científicas. 

4. Monumento Natural: área destinada à preservação de lugares singulares, raros e 

de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades de visitação. Essa categoria 

de UC pode ser constituída de áreas particulares, desde que as atividades realizadas 

nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC. 
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5. Refúgio da Vida Silvestre: área destinada à proteção de ambientes naturais, no 

qual se objetiva assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades de visitação e a 

existência de áreas particulares, assim como no monumento natural. 

Grupo 2: Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo é conservar a natureza e utilizar 

parte de seus recursos naturais de maneira sustentável. Este grupo é composto pelas 

seguintes categorias: 

1. Área de Proteção Ambiental: área dotada de atributos naturais, estéticos e 

culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade 

biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e privadas. 

2. Área de Relevante Interesse Ecológico: área com o objetivo de preservar os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente, é uma área de 

pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características 

naturais singulares. É constituída por terras públicas e privadas. 

3. Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam espécies 

nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa 

científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam desde 

sua criação. 

4. Reserva Extrativista: área natural utilizada por populações extrativistas 

tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura 

de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, assegurando o uso 

sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da 

cultura dessas populações. Permite visitação pública e pesquisa científica. 

5. Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies nativas, 

terretres ou aquáticas; adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo 

econômico sustentável de recursos faunísticos. 

6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem populações 

tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos 
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naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 

locais. Permite visitação pública e pesquisa científica. 

7. Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação 

turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do proprietário, que pode ser 

apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão da UC. 

6.2.3.1 Unidades de Conservação nas áreas de influência 

O empreendimento em estudo localiza-se em ambiente urbanizado, sendo que na área 

diretamente afetada pelo mesmo não há a ocorrência de áreas de preservação 

permanente. O empreendimento não se situa em unidade de conservação ou em 

respectiva zona de amortecimento. 

Dentro de um raio de 10 km do empreendimento foram identificados três parques 

municipais, além de quatro UCs, sendo três da modalidade de proteção integral e um da 

modalidade de uso sustentável, conforme Tabela 57. 

TABELA 57 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

UC 
Uso 

(grupo) 
Distância 
ADA (m) 

Área total (ha) 

APA Federal Guaraqueçaba US 1.795,76 282.446,36 

Estação Ecológica Guaraguaçu PI 4.106,33 4.736,41  

Parque Estadual do Palmito PI 3.279,32 1.782,44 

Parque Municipal Ilha dos Valadares UR 3.026,84 41 

Parque Municipal Ambiental Linear Rio Emboguaçu LI 4.835,95 - 

Parque Municipal da Ilha da Cotinga UR 3.847,77 1.701,20 

Reserva Biológica Bom Jesus PI 5.654,05 34.179,74 

LEGENDA: US – Uso sustentável; PI – Proteção integral; UR – Urbano; LI – Linear 

 

O Apêndice 09 – Mapa de Unidades de Conservação mostra as Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade dentro do raio de 10 km a partir do empreendimento. 

Essas áreas existentes no entorno da área urbana de Paranaguá são de importância 

biológica extremamente alta, exigindo assim prioridade quanto a preservação desses 

ambientes. Desta forma, reforça-se a necessidade da adoção das medidas preventivas, 

mitigadoras, compensatórias e potencializadoras descritas no capítulo de avaliação de 

impactos para os meios físico e biótico. 
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O empreendimento em questão não está no interior de nenhuma unidade de 

conservação, bem como se encontra fora dos limites das zonas de amortecimento das 

unidades de conservação existentes na região. Assim, segue uma breve descrição das 

unidades que se encontram na região, com exceção do Parque Municipal Ambiental 

Linear Rio Emboguaçu, o qual não foram encontradas informações. 

6.2.3.1.1 Estação Ecológica (EE) do Guaraguaçu 

A EE do Guaraguaçu foi criada em 1992 pelo Decreto N.º 1.230, está localizada na 

planície costeira do município de Paranaguá entre os rios Guaraguaçu e Pequeno. No 

ano de 2017, através do Decreto 7094 - 06 de Junho de 2017, teve sua área ampliada de   

3.390,59 hectares, passando a área total a ser de 4.736,41 hectares. É constituída de 

florestas de terras baixas, de restingas, manguezais e caxetais. 

A área da reserva possui ecossistemas de relevante valor científico, preservados 

integralmente e usados como objetos de pesquisa e estudos, não sendo permitida a 

visitação ou outro tipo de atividade turística. O plano de manejo da estação foi concluído 

em 2005 e homologado em junho de 2006 (Port. 103). Esta é uma unidade de proteção 

integral, a sua zona de amortecimento possui 28.437 hectares. 

6.2.3.1.2 Parque Estadual do Palmito 

A Floresta Estadual do Palmito, agora transformada em Parque Estadual, através do 

Decreto 7097 - 06 de Junho de 2017, também teve sua área ampliada, o qual passou a 

ter 1.782,44 hectares  

Foi criado em junho de 1998, através do Decreto n° 4.493, para diminuir a exploração 

ilegal e predatória do palmito juçara, garantir a sustentabilidade local da espécie e 

proporcionar uma opção de lazer à população.  

Tem sua área integrada com a Estação Ecológica Guaraguaçu (PR), formando um 

extenso corredor ambiental, ampliando assim a área de proteção ambiental da Mata 

Atlântica no litoral do estado. 

O novo Parque Estadual foi resultado de uma recategorização da antiga Floresta Estadual 

do Palmito. Antes da categoria de uso sustentável – na qual é possível conciliar a 

conservação do meio ambiente com o uso de recursos naturais existentes -, a mudança 
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torna a unidade uma área de proteção integral, sendo permitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, como em pesquisas científicas e no turismo ecológico. 

6.2.3.1.3 Área de Proteção Ambiental (APA) Federal de Guaraqueçaba 

A APA Federal de Guaraqueçaba foi criada em 1985 pelo Decreto N° 90.833. Possui área 

total de 291.498 hectares, localizada no litoral norte do estado, abrange todo o município 

de Guaraqueçaba e parte dos municípios de Paranaguá, Antonina e Campina Grande do 

Sul. Esta unidade tem como objetivo a proteção de parte da Floresta Atlântica, do 

complexo estuarino da baía de Paranaguá e sítios arqueológicos. A APA Federal de 

Guaraqueçaba é de uso sustentável e teve seu plano de gestão (zoneamento) concluído 

pelo IPARDES em 2001. 

6.2.3.1.4 Reserva Biológica Bom Jesus 

Reserva Biológica (Rebio) Bom Jesus, localizada entre os municípios de Antonina e 

Guaraqueçaba, no litoral do Paraná (PR), conta com 34.179 hectares e protege área 

remanescente de Mata Atlântica.   

A REBIO Bom Jesus apresenta uma área total de 34.179 ha, nos Municípios de Antonina, 

Guaraqueçaba e Paranaguá (BRASIL, 2012). Criada para preservar os ecossistemas de 

Mata Atlântica, em especial as subformações da Floresta Ombrófila Densa e Formações 

Pioneiras, a fauna associada e a rede hidrográfica local (MMA, 2015).  

6.2.3.1.5 Parque Municipal Ilha dos Valadares 

Através do decreto nº 3768/2016, consta que uma área de 409.998,58 m² (quatrocentos e 

nove mil, novecentos e noventa e oito metros quadrados e cinquenta e oito decímetros 

quadrados), localizada a sudoeste da Ilha dos Valadares, Município de Paranaguá foi 

declarada como de utilidade pública para fins de implantação de Unidade de 

Conservação. 

6.2.3.1.6 Parque Municipal da Ilha da Cotinga 

Criado através da Lei nº 1959 de 07 de novembro de 1996, é um dos locais mais antigos 

do Paraná, habitado pelos índios guarani mbyá, da aldeia Pindoty. O Parque Municipal da 

Ilha da Cotinga, fica localizado na Ilha do mesmo nome. Na referida lei, consta que o 

município deverá zelar pela integridade do patrimônio natural, biológico e histórico 
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existente nos limites do parque, instituindo sanções, através de decreto regulamentador, 

para o uso inadequado do solo.  Consta ainda, que somente será permitida a realização 

de qualquer tipo de construção na área, quando comprovadamente não afetar o 

ecossistema local. Há também o veto do corte de mata nativa e a prática da caça, 

ressalvada a estritamente necessária à subsistência dos habitantes. 

6.2.3.2 Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

Um polígono com Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade identificada pelo 

código nacional MC-825 está presente nas áreas de influência do empreendimento, 

próximo a porção central do mapa de UCs (Apêndice 09 – Mapa de Unidades de 

Conservação). 

A área de código MC-825 totaliza 67.379,19 ha e corresponde ao bioma Zona Costeira e 

Marinha, com regionalização Complexo Estuarino baía de Paranaguá. Trata-se de área 

com prioridade extremamente alta para conservação da biodiversidade, com 

recomendação para manejo/recuperação. Três municípios paranaenses são total ou 

parcialmente abrangidos pelas áreas MC-825, estando entre eles os municípios de 

Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. 

Outro polígono, identificado pelo código MA-712, está presente nas áreas de influência do 

empreendimento, na porção sul do mapa de UCs (Apêndice 09 – Mapa de Unidades de 

Conservação). A área de código MA-712 totaliza 1.104.050,47 ha e corresponde ao bioma 

Mata Atlântica e Campos Sulinos, com regionalização Itapoá/Guaratuba. Trata-se de área 

com prioridade extremamente alta para conservação da biodiversidade, com 

recomendação para criação de UCs. Oito municípios paranaenses são total ou 

parcialmente abrangidos pelas áreas MA-712, estando entre eles o município de 

Paranaguá. 

6.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

6.3.1 Introdução 

O presente capítulo apresenta diagnóstico socioeconômico das condições de vida, 

produção e percepção das populações a serem influenciadas ou afetadas de forma direta 

e indireta pela Ampliação TGL – Terin. Trata-se da instalação de armazéns e dutos para 
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granéis líquidos em setores da Zona de Interesse Portuário – ZIP de Paranaguá, no 

entorno dos terminais marítimos de produtos inflamáveis, onde se desenvolvem 

atividades similares há vários anos. Não obstante o caráter logístico-industrial atribuído 

pelo plano diretor municipal vigente a esta região do território municipal, que compõe a 

retroárea portuária, registra-se, em seu interior, áreas residenciais com presença de 

populações remanescentes em meio aos armazéns e vias de transporte rodoviário e 

ferroviário. Tal situação impõe ônus às condições de vida e produção aos membros 

destas comunidades, cujas famílias, em alguns dos bairros, vêm sendo transferidas de 

forma gradual e sistemática, porém em ritmo lento a depender das demandas logístico-

industriais. 

As operações logístico-industriais avançam e retrocedem ciclicamente, de forma a se 

adequarem à dinâmica macroeconômica a que se subordinam. Como subproduto destes 

processos, as aquisições de imóveis e transferências de famílias para fora da retroárea 

portuária, que têm dependido da prosperidade dos negócios privados, se intensificam nos 

momentos de crescimento econômico, mas têm seu ritmo reduzido, ou paralisado, em 

momentos críticos, quando se prolonga o período em que diminuem as atividades 

portuárias. O que se busca apontar nesta breve apresentação, acerca das áreas 

residenciais remanescentes no interior da Zona de Interesse Portuário de Paranaguá – 

ZIP, e seu processo de conversão em uso e ocupação logístico-industrial, é o caráter 

exclusivamente privado, alheio à qualquer política pública, que submete as transferências 

das famílias à lógica do mercado, fazendo aumentar as expectativas sociais, gerando 

ansiedade e apreensão. Informações sobre negociações de imóveis já consolidadas, com 

mudanças de centenas de famílias para outros locais, dão conta de resultados positivos 

na direção da satisfação das famílias que se mudaram. Ou seja, os valores obtidos em 

negociações concluídas são considerados suficientes, pelas próprias famílias ou vizinhos, 

para o estabelecimento em outra região da cidade por meio da aquisição ou construção 

de nova moradia. Por outro lado, há inúmeros relatos de famílias na ZIP, submetidas à 

grande desconforto, perturbações diversas e sensação de insegurança, que expressam 

enorme desejo de mudança para outros locais da cidade, quando possível proximamente 

a familiares e amigos que já se transferiram. No seio destas famílias, tratadas neste 

estudo como remanescentes, permanece alto grau de incerteza diante do longo tempo de 

espera e da inconstância das propostas esporádicas que recebem para a venda de suas 

casas. 
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Outro aspecto relevante do processo espontâneo de transferência das famílias para fora 

da Zona de Interesse Portuário de Paranaguá, por meio da negociação privada para 

aquisição de suas moradias, é a sobrevalorização dos custos fundiários, custos estes que 

tendem a ser repassados aos empreendedores, pelos agentes imobiliários intermediários, 

de forma a onerar, às vezes excessivamente, os investimentos nas estruturas produtivas. 

Um dos efeitos nocivos destes mecanismos, visível em transações realizadas ou em 

andamento, é o desequilíbrio entre o alto investimento financeiro em processos de 

regularização fundiária, incorporados aos empreendimentos, e o número limitado de 

famílias beneficiadas com a supressão dos impactos e riscos a que estão submetidas. 

Dado não se tratar de transações conduzidas no bojo de políticas públicas, mas que, ao 

contrário, se dão em atenção às demandas mercadológicas e em acordo à legislação, 

desconsidera-se o questionamento das suas bases. 

Nas seções que seguem serão descritas e analisadas informações detalhadas recolhidas 

especificamente entre moradores próximos ao empreendimento, cujo planejamento é 

parte deste estudo. 

6.3.1.1 Aspectos Metodológicos 

O presente estudo socioeconômico incorpora descrições e análises de dados secundários 

e informações primárias coletadas junto aos moradores dos bairros atingidos ou 

influenciados de forma direta pelo empreendimento aqui tratados. Os dados secundários, 

de natureza sociodemográfica, socioeconômica e sociocultural, têm como fonte órgãos 

oficiais de estatísticas, como IBGE, INEP, DATASUS, PNUD e IPEA, além de órgãos 

estaduais como IPARDES e IAP, assim como a Prefeitura Municipal de Paranaguá. 

Também, são utilizadas fontes da imprensa eletrônica on line (internet) que fornecem 

informações atualizadas de atos, declarações governamentais, não governamentais e a 

dos agentes privados. 

Os levantamentos empíricos foram realizados nos bairros Vila Alboitt, Serraria do Rocha e 

Vila Rute com a aplicação de 14 enquetes. Buscou-se durante a aplicação dos 

questionários, o levantamento de informações visando ao conhecimento das condições de 

vida social (infraestrutura, serviços públicos, consumo de bens e serviços e segurança 

pública) e as condições de produção (emprego, renda, empreendedorismo e 

informalidade). Além disso, o público abordado foi interpelado por profissionais da área de 

ciências sociais acerca do seu conhecimento prévio sobre os empreendimentos em fase 
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de planejamento, e que se constituem como objetos do presente estudo. Juntamente aos 

questionamentos sobre o conhecimento prévio deste empreendimento, foi avaliado, por 

meio de conversas com roteiro semiestruturado, isto é, roteiro de perguntas introduzidas 

aleatoriamente ao longo das conversas aparentemente informais sobre: 1) opinião a 

respeito da instalação de tanques de combustível em terreno específico na vizinhança; 2) 

opinião sobre tanques de combustível e armazéns de cereais já instalados na vizinhança; 

3) opinião sobre os incômodos diversos relativos à moradia na Zona de Interesse 

Portuário; 4) manifestação do desejo de mudar-se e as razões para isso; 5) conhecimento 

sobre a situação dos vizinhos que já se mudaram; e 6) conversas sobre avaliações e 

regularizações fundiárias, entre outros assuntos. 

6.3.2 Área de Influência Socioeconômica Indireta - AII 

A área de influência indireta compreende o município de Paranaguá, o qual agrega a 

maior população entre os municípios que se situam no litoral paranaense. Em razão 

disso, o município se configura como centro da rede urbana regional, agregando em seu 

território complexa estrutura para o fornecimento de bens e serviço de qualquer natureza, 

servindo à populações dos municípios vizinhos. 

A principal ligação rodoviária é a rodovia federal BR-277 e, entre os municípios litorâneos, 

as ligações rodoviárias se dão pelas rodovias estaduais PR-407 e PR-412. O município é 

servido ainda pela ferrovia Curitiba/Paranaguá, a qual, além de servir ao transporte de 

turistas pela Serra do Mar, atende às demandas portuárias. 

Nas seções seguintes são apresentadas, à guisa de diagnóstico, análises dos aspectos 

sociohistóricos, sociodemográficos e socioeconômicos referentes à população 

estabelecida neste território. 

6.3.2.1 Processo histórico de ocupação do território 

A história de Paranaguá se confunde com a história do Brasil. Com a criação da província 

paranaense, em 1850, Curitiba passou a ter destaque no cenário nacional como 

representação paranaense, mas a importância de Paranaguá se manteve em função do 

acesso marítimo e da sua proeminência política e cultural. A transformação de Curitiba 

em capital da nova província não significou, de imediato, a superação sobre Paranaguá 

em termos do número da população e do peso econômico. O advento da estrada de ferro 
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ligando Paranaguá a Curitiba, a migração de pessoas do litoral para o planalto em razão 

de problemas sanitários e a intensificação da migração de colonos europeus para a 

capital paranaense foram fatores decisivos para que a população de Curitiba, em 1890, 

passasse ao dobro da população de Paranaguá, saltando para aproximadamente 24 mil 

habitantes, enquanto Paranaguá permanecia estagnada, desde o ano de 1872, em que 

contava 11,9 mil habitantes (GODOY, 1998). 

Paranaguá, até ao final do século XIX, era considerada uma cidade cuja atividade 

portuária se relacionava à insalubridade e à proliferação de doenças, ou seja, tudo o que 

vinha sendo combatido pelo discurso de higiene, em voga no período (SHEIRFER, 2008). 

Com a chegada do século XX, a preocupação do governo do estado e municipal era de 

mudar essa imagem, sanando e melhorando os aspectos da cidade. Inicia-se, então, um 

trabalho de drenagem em terrenos pantanosos, o que proporcionaria água encanada e 

tratada, rede de esgoto, além de uma série de medidas com o objetivo de tirar a cidade do 

atraso e da sujeira em que ela se encontrava (SHEIRFER, 2008). Tais questões, 

discutidas desde 1908, só em 1914 avançaram, quando a prefeitura desta cidade teve à 

sua frente o médico Caetano Munhoz da Rocha, eleito em 1908, que deixaria a marca do 

saneamento em sua gestão. A administração de Caetano Munhoz teve como meta uma 

reforma urbana e sanitária neste município. Sob a sua gestão foi construída a Santa Casa 

e o cemitério público passou por reformas. Nos bairros mais pobres e afastados, aonde a 

água encanada não chegava, foram construídos chafarizes centrais com água limpa e 

tratada para a população. Apesar de todo investimento feito pelo poder público em 

saneamento, as doenças ainda persistiam, fazendo com que muitos comerciantes 

vendessem suas posses e migrassem para a capital. 

Até a década de 50, em decorrência da exportação de café, ocorreu uma ocupação mais 

intensa na região noroeste da cidade de Paranaguá. Mais tarde se intensificaram as 

ocupações irregulares de áreas de proteção permanente, os manguezais, as margens dos 

rios Emboguaçu e Itiberê, e na ilha de Valadares. O crescimento das atividades portuárias 

atraiu moradores de várias localidades, ocasionando um desequilíbrio social e espacial. A 

infraestrutura também não conseguiu naquele momento suprir as demandas criadas pelo 

porto, apresentando deficiência nos serviços de energia elétrica, telefone e serviços de 

transporte de passageiros. Com a crise do café na década de 60, o local de 

beneficiamento do produto que antes era em Paranaguá passou para a zona cafeeira do 

norte do Estado, gerando assim uma onda de desemprego e instabilidade social. Logo na 
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década seguinte, por incentivo do governo, o café foi substituído pelo trigo e pela soja, 

levando a uma adequação das estruturas, sendo construídos armazéns nas imediações 

do porto para recebimento dos grãos. Segundo Godoy (1998), a inserção de maquinários 

na manipulação de cargas veio a substituir a mão de obra, contribuindo para o 

desemprego e aumentando os problemas sociais do município. O Paraná nesta época se 

tornou o maior produtor de grãos do país e o Porto de Paranaguá, o seu maior 

exportador. Tal fato contribuiu para a adaptação e ampliação das instalações portuárias. 

Com isso, o espaço urbano também foi ampliado e remodelado. Segundo o autor ainda,  

[...] o porto foi um forte organizador do espaço e da economia local, demandando o 
crescimento do setor urbano em atividades ligadas ao setor portuário, no comércio de 
bens e serviço. (GODOY, 1998) 

Nos anos 1980 e 90, Paranaguá teve a sua área urbana expandida para as margens da 

BR-277 e PR-407 (Estrada das Praias), com a abertura de loteamentos ao longo do 

trinário BR- 277/Avenida Bento Munhoz da Rocha/Estrada do Matadouro e a Criação do 

Distrito Industrial de Paranaguá. O incentivo do Governo Federal em políticas de 

privatização de organizações e instituições governamentais visava à modernização do 

Porto de Paranaguá por intermédio da iniciativa privada. Tais ações acabaram 

promovendo uma mudança na dinâmica interna do porto e na sua relação com a cidade. 

Uma política que produziu a dispensa da mão de obra menos qualificada, resultando em 

impactos ambientais negativos, como o desemprego, crescimento do setor informal, 

ocupação dos espaços públicos e preservados por leis, e outros.  Estas mudanças 

acabaram por intensificar a dicotomia entre o porto e a cidade localizada em seu entorno. 

As formas atuais de ocupação espacial do município, de utilização do solo e de outros 

recursos naturais e as formas pelas quais se estabelecem as relações culturais, políticas 

e econômicas no interior das comunidades locais e com as comunidades situadas em 

outras regiões podem ser entendidas a partir do perfil que o município apresenta como 

polo regional com função portuária (DESCHAMPS e KLEINKE, 2000). Ao mesmo tempo, 

esta função portuária apresenta características distintas ao longo do processo histórico de 

ocupação da região. A função portuária inerente à cidade de Paranaguá exprime, 

portanto, características essenciais de sua identidade espacial, demográfica e cultural: 

As águas onde se localizam os portos são, a um só tempo, áreas públicas socializadas 
e espaços de intervenção técnica, que abrigam infraestruturas de grande porte. Elas 
tornam-se, então, elementos de infraestrutura e característica territorial da paisagem. 
Em diferentes partes do mundo, as relações dos portos com as cidades e as 
paisagens urbanas resultantes dessas relações mudam ao longo das distintas fases 
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da história dos portos. Alteram-se as relações entre funções residenciais, de tráfego e 
de atividades industriais. A cidade se torna ponto avançado de uma rede de lugares e 
do transporte internacional por via marítima (CUNHA, 2003). 

A cidade de Paranaguá, em toda a sua história, foi e continua sendo fortemente 

impactada pela operação do porto no local em que se encontra atualmente desde 1873, 

ano em que foi transladado da margem do rio Itiberê para a orla da baía de Paranaguá. 

Ao longo do século XX passou por reformas diversas em função das demandas que as 

economias estadual e nacional lhe impuseram. Tendo sido importante no passado em 

razão do beneficiamento e exportação de produtos como a erva-mate e o café e após 

enfrentar crises em razão do declínio dessas culturas, viveu um surto de prosperidade, 

que se mantém nos dias atuais, em função das exportações de granéis sólidos e líquidos, 

que transformaram o Porto de Paranaguá no maior porto graneleiro da América Latina. O 

Porto de Paranaguá opera, ainda, tanto na exportação como importação de diversos 

outros tipos de cargas, como contêineres, veículos, congelados, papel, madeira, 

fertilizantes, sal, açúcar e líquidos. 

6.3.2.2 Aspectos sociodemográficos 

Em 2018, a população de Paranaguá representava cerca de 53% da população total do 

litoral paranaense. Em 1970, esse percentual era de 55% (o município Pontal do Paraná 

foi desmembrado de Paranaguá em 1995). Em números absolutos, o município passou de 

62.327 habitantes em 1970 para 153.666 em 2018. Considerando que a dinâmica 

demográfica de um município influencia as condições sociais e econômicas do mesmo, 

Paranaguá detém fundamental importância, uma vez que é o município mais populoso do 

litoral do Paraná. Em razão disso, Paranaguá constitui-se como polo microrregional da 

rede urbana, que conforma os sete municípios do litoral paranaense. O Gráfico 15 mostra 

o crescimento da população residente em Paranaguá, nos últimos 48 anos, entre 1970 e 

2018. 
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GRÁFICO 15 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PARANAGUÁ, NOS ÚLTIMOS 48 ANOS, 
ENTRE 1970 E 2018 

FONTE: CENSOS IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010; ESTIMATIVA IBGE, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

 

Paranaguá, a maior cidade do litoral paranaense, apresentou, nas últimas 5 décadas, 

uma taxa anual de crescimento de 1,93%, conforme mostra o Gráfico 16. Quando se 

compara o crescimento populacional de Paranaguá com o dos outros 6 municípios do 

litoral paranaense, o município se destaca por apresentar a mais elevada taxa anual de 

crescimento da população no decênio 1970-1980 (2,8%). O crescimento verificado em 

Paranaguá, entre os anos de 1970 e 1980, colocava o município como o 10º mais 

populoso do Estado, posição que ocupa até hoje. Nesse sentido, verifica-se que – além 

de ser o maior propulsor do contingente populacional na região, o município de 

Paranaguá cresce acima da média dos municípios em sua vizinhança. 
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GRÁFICO 16 - TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO DE PARANAGUÁ, ENTRE 1970-2017 

FONTE: CENSOS IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010; ESTIMATIVA IBGE, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

 

A urbanização no município de Paranaguá se mostrou mais avançada em relação aos 

municípios da região litorânea ou, mesmo, ao estado do Paraná. A partir de 1991, como 

se vê no Gráfico 17, verificou-se aumento bastante significativo no número de residentes 

em áreas urbanizadas, correspondente a 96,1% da população de Paranaguá. Nesse 

sentido, ocorreu aumento de 8,1% no índice de população urbana entre 1991 e 2000. Isso 

significa que, em números absolutos, a população urbana de Paranaguá saltou de 94,6 

mil habitantes, em 1991, para 122,3 mil em 2000, ou seja, um aumento de 

aproximadamente 29,2%. Sendo assim, a população rural declinou de 12,9 mil habitantes 

para apenas 4,9 mil habitantes, no mesmo período, ou um decréscimo na ordem de 62%. 

Já, na década anterior, entre 1980 e 1991, não se registrara alteração na distribuição da 

população urbana e rural no município de Paranaguá, sendo que aproximadamente 88% 

da população do município habitava áreas urbanizadas. Em comparação aos municípios 

vizinhos, nos anos de 1980, somente Matinhos e Antonina apresentavam dinâmica similar 

à verificada em Paranaguá, com cerca de 85% e 78%, respectivamente, da população 

desses municípios vivendo em área urbana. Esses números são bem mais expressivos 

quando comparados à média do estado do Paraná, com cerca de 58,6% de população 

urbana, conforme os dados censitários relativos. 
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GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE 
1980 E 2010 

FONTE: CENSOS IBGE, 1980, 1991, 2000, 2010 

 

No último decênio analisado, conforme o Gráfico 17, (2000/2010), a dinâmica 

populacional se manteve praticamente estável, com índice de 96% da população em 

áreas urbanas. Em grande parte, os fatores motivadores para a migração do campo à 

cidade já se faziam presentes em Paranaguá em período anterior ao restante dos 

municípios paranaenses. Isso se verifica na comparação com a média do estado do 

Paraná, o qual, apenas em 2010, apresentava cerca de 85% da população em área 

urbana. Em Paranaguá isso foi registrado 20 anos antes, já em 1980.  

6.3.2.3 Aspectos sociais e infraestrutura 

Neste capítulo são analisados dados e informações relativos às condições de vida social 

no que concerne à saúde e saneamento básico, educação e renda, além da infraestrutura 

de energia, telecomunicações e sistemas viários na área de influência socioeconômica 

indireta para fins deste estudo, compreendendo o município de Paranaguá. 

6.3.2.3.1 Saúde 

O sistema brasileiro de saúde pública, atualmente, se baseia numa estrutura centralizada 

em que os municípios maiores abrigam estruturas para atendimentos complexos e 

especializados à população regional residente em seu entorno. Os municípios menores 

dispõem de estruturas sanitárias para os cuidados básicos e preventivos e atendimentos 
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de emergência. Os serviços obstétricos, por exemplo, no Sistema Único de Saúde – SUS, 

são um tipo de atendimento especializado disponível nos centros regionais. Como os 

registros de nascimentos, por força de lei, devem ser realizados no município onde 

ocorrem os fatos, diversos municípios que não dispõem de estruturas obstétricas não 

contabilizam nascimentos em seu território há vários anos. 

Na presente análise são tomados alguns dados estatísticos referentes às condições de 

atendimento à saúde no município de Paranaguá, como o número de estabelecimentos 

de saúde conforme o seu nível administrativo e características do atendimento. 

O município de Paranaguá conta com 198 estabelecimentos de saúde, sendo que existem 

quatro hospitais no município. No entanto, como a população de Paranaguá é a maior da 

microrregião centralizada por este município, a infraestrutura de saúde do mesmo acaba 

por ser relativamente precária em relação aos demais municípios vizinhos. O município de 

Paranaguá também é sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná 

(CISLIPA), uma associação composta pelos sete municípios da região litorânea do 

Paraná, criada em 2010, com o objetivo de organizar conjuntamente as políticas públicas 

relacionadas à área da saúde. A Tabela 58 mostra a relação de estabelecimentos de 

saúde no município de Paranaguá em 2017. 

TABELA 58 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2017) 

Variável 2017 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 1 

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde 8 

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado 27 

Consultórios 113 

Hospital Geral 4 

Policlínica 2 

Posto de Saúde 11 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 22 

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar - Urgência / Emergência 3 

Outros Tipos 6 

Total 198 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 
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De acordo com a Tabela 59, o município de Paranaguá conta com 218 leitos hospitalares, 

sendo que destes 138 estão vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS e outros 80 

não. Nesta linha, os leitos de SUS representam cerca de 63% dos leitos hospitalares de 

Paranaguá.  

A Tabela 59 apresenta a distribuição desses leitos no município de Paranaguá de acordo 

com a especialidade. Como se observa, os leitos clínicos e cirúrgicos são os mais 

ofertados, independentemente de estarem vinculados SUS ou não. 

TABELA 59 - QUANTIDADE DE LEITOS HOSPITALARES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2017) 

Variável SUS NÃO SUS TOTAL 

Cirúrgicos 43 16 59 

Clínicos 44 39 83 

Obstétricos 24 11 35 

Pediátricos 23 9 32 

Outras Especialidades 4 - 4 

Hospital / Dia - 5 5 

TOTAL 138 80 218 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 

A referência ao número de estabelecimentos, embora relevante para o conhecimento das 

estruturas sanitárias municipais, implica limitações à análise das condições de saúde. 

Nesse sentido, a verificação do número de leitos hospitalares em relação à população 

total amplia a compreensão desses aspectos. O Gráfico 18 apresenta o número de leitos 

hospitalares, conforme os tipos de tratamento, para cada 100 mil habitantes no município 

de Paranaguá, para fins de análise comparativa, conforme os dados disponibilizados pelo 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
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GRÁFICO 18 - NÚMERO DE LEITOS POR MIL HABITANTES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - 2017 

FONTE: IPARDES, BDE, 2018 

 

Paranaguá apresenta uma relação de 0,9 leitos/mil habitantes no caso de leitos 

vinculados ao SUS e, nos casos da rede privada, são, apenas, 0,1 leitos/mil habitante, 

conforme se vê no Gráfico 18. Entre os municípios do litoral, o município de Paranaguá 

apresenta uma relação de leitos do SUS por mil habitantes superior apenas a Matinhos e 

a Pontal do Paraná. Esses números demonstram a pressão que o quantitativo 

populacional exerce sobre a infraestrutura de saúde, especialmente considerando os 

leitos hospitalares. Soma-se, ainda, o fato de que Paranaguá certamente é destino de 

internações provenientes de outros municípios, como de Pontal do Paraná. 

6.3.2.3.2 Renda e trabalho 

A maior parte dos municípios inseridos na região litorânea, como Paranaguá, Antonina e 

as praias de Guaratuba e Matinhos tem o forte da economia ligada às atividades turísticas 

e as atividades portuárias, portanto, ligadas ao segundo e terceiro setor da economia. 

Seguindo a tendência econômica a maior parte da população ativa de Paranaguá está 

empregada em atividades nestes setores. 

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil a renda per capita 

média de Paranaguá cresceu 70,69% nas últimas duas décadas, passando de R$ 448,69, 

em 1991, para R$ 604,48, em 2000, e para R$ 765,85, em 2010. Isso equivale a uma taxa 
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média anual de crescimento nesse período de 2,85%. A taxa média anual de crescimento 

foi de 3,37%, entre 1991 e 2000, e 2,39%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas 

pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto 

de 2010), passou de 20,39%, em 1991, para 15,93%, em 2000, e para 8,10%, em 2010. A 

evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do 

Índice de Gini, que passou de 0,52, em 1991, para 0,55, em 2000, e para 0,52, em 2010, 

conforme pode ser observado na Tabela 60. 

TABELA 60 - RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE - MUNICÍPIO - PARANAGUÁ – PR (1991/2000/2010) 

 
1991 2000 2010 

Renda per capita 448,69 604,48 765,85 

% de extremamente pobres 5,08 3,59 2,13 

% de pobres 20,39 15,93 8,1 

Índice de Gini 0,52 0,55 0,52 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2018 

Quando comparado o PIB per capita de Paranaguá com a sua vizinhança percebe-se que 

o mesmo é bastante superior. Em valores absolutos, o PIB per capita no período de 2008 

a 2015 apresentou avanços significativos, tendo crescido a uma taxa média anual de 

7,09% durante todo o período. 

Entre 2008 e 2011, o PIB per capita de Paranaguá cresceu moderadamente a uma taxa 

média anual de 5,86%. No período seguinte (2012-2015), o crescimento foi mais 

significativo, tendo crescido a uma taxa média 7,74% ao ano, conforme demostra o 

Gráfico 19. 
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GRÁFICO 19 - PIB PER CAPITA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2008-2015) 

FONTE: IBGE – PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015 

 

Outro aspecto a ser considerado sobre o PIB per capita de Paranaguá está em sua 

relação com a média do PIB per capita dos municípios que lhe são vizinhos. Esse dado é 

importante para demonstrar o quanto Paranaguá se aproxima dos municípios em termos 

de nível de renda. Pode-se considerar o nível de renda da população como hipótese 

básica para o desenvolvimento econômico. Certamente, municípios com níveis de renda 

próximos tendem a apresentar características de crescimento econômico similares, 

possibilitando uma harmonia em suas etapas de desenvolvimento. Nesse sentido, é o que 

se verifica ao longo dos anos. Em 2000, o PIB per capita de Paranaguá era 412% 

superior à média do PIB per capita dos demais municípios do litoral. Esse hiato diminuiu 

ao longo dos anos: em 2013, a diferença do PIB per capita de Paranaguá para a média 

dos municípios vizinhos situou-se em 288%.  

O PIB per capita é uma medida bastante rudimentar no sentido de não captar exatamente 

a renda percebida pelas famílias em seus domicílios. A questão do elevado PIB per capita 

de Paranaguá será confrontada com as condições de vida da população, pois a 

disparidade existente entre o indicador entre os municípios pode levar à suspeita de 

padrões de desenvolvimento socioeconômico diferentes para regiões distintas. 

Em relação à renda média domiciliar per capita, o município de Paranaguá não 

apresentava distanciamento dos demais municípios que lhe são vizinhos. Este é o 
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primeiro indício de que os padrões de vida de Paranaguá não diferem da região litorânea. 

Enquanto o PIB per capita de Paranaguá é destacadamente superior à média dos 

municípios da microrregião, a renda média domiciliar per capita – indicador levantado pelo 

IBGE nos Censos Demográficos – revela outra situação. Em 2000, o município de 

Paranaguá apresentava a maior renda domiciliar per capita da região litorânea  

(R$ 928,54), aproximadamente 36% superior à média dos municípios da microrregião  

(R$ 684,73). Em 2010, no entanto, Paranaguá já não apresentava a maior renda 

domiciliar per capita – estava atrás de Matinhos e Pontal do Paraná. 

Neste ponto, é interessante analisar as diferenças entre o PIB municipal per capita e a 

renda média domiciliar per capita ao longo dos anos, entre o município de Paranaguá e os 

demais municípios da microrregião. Embora o PIB per capita apresente uma tendência de 

queda no hiato desse indicador ao longo dos anos, é latente o fato de que o PIB per 

capita de Paranaguá é quase duas vezes superior à média da microrregião. Neste 

sentido, a renda média domiciliar per capita parece demonstrar outra tendência, não 

prevista no indicador anterior: não apenas tem ocorrido uma diminuição no nível de renda 

de Paranaguá em relação à microrregião, como também outros municípios têm 

conseguido resultados mais efetivos nesse aspecto do que Paranaguá. Foi o que se 

verificou na última análise: Matinhos e Pontal do Paraná apresentaram nível de renda 

(domiciliar per capita) superior ao registrado em Paranaguá, em 2010. Não por acaso, 

foram os dois municípios (Matinhos e Pontal do Paraná) que apresentaram a maior taxa 

anual de crescimento populacional naquele decênio. 
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6.3.2.3.3 Educação 

O município de Paranaguá contava com 132 estabelecimentos de ensino1, que são 

detalhados no Gráfico 20. Assim como ocorre nos municípios vizinhos, a maior incidência 

de estabelecimentos de ensino está situada em estabelecimentos de ensino fundamental. 

 

GRÁFICO 20 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2017) 

FONTE: IPARDES, BDE, 2018 

 

A Tabela 61 apresenta o número de estabelecimentos de ensino por esfera 

administrativa, bem como a quantidade de docentes por esfera e, por fim, a relação 

docentes/estabelecimento por esfera administrativa, em Paranaguá, no ano de 2017. A 

                                            

 

 

 

 

1
 O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa e/ou modalidade. Portanto, a resultado total não reflete a 

soma das partes. 
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maior relação docentes/estabelecimento de ensino ocorre na esfera federal, com 67 

docentes por estabelecimento.  

TABELA 61 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DOCENTES E DOCENTES/ESTABELECIMENTO POR 
ESFERA ADMINISTRATIVA EM PARANAGUÁ (2017) 

 
Federal Estadual Municipal Particular Total 

Estabelecimentos 1 25 71 35 132 

Docentes 67 669 800 507 1915* 

Docentes/estabelecimento 67 27 11 14 15 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 

NOTA: * O número total de docentes não representa a soma do número de docentes por esfera 
administrativa porque um docente pode atuar em mais de uma esfera 

No caso da proporção entre estabelecimentos por matrículas, verifica-se que a maior 

proporção se encontra na rede federal, sendo 618 matrículas por estabelecimento. Em 

2017, Paranaguá registrou um total de 37.637 matrículas, desse total, 39% são referentes 

a esfera estadual e 39% a esfera municipal, conforme se pode observar na Tabela 62. 

TABELA 62 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, MATRÍCULAS E MATRÍCULAS/ESTABELECIMENTO 
POR ESFERA ADMINISTRATIVA EM PARANAGUÁ (2017) 

 
Federal Estadual Municipal Particular Total 

Estabelecimentos 1 25 71 35 132 

Matrículas 618 14.866 14.951 7.202 37.637 

Matrículas/estabelecimentos 618 595 211 206 285 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 

É interessante observar que o município de Paranaguá concentra a maior quantidade de 

estudantes de ensino superior da região litorânea, com 2.542 alunos, sendo que destes 

1.351 são alunos de Instituição de Ensino Superior - IES da rede estadual, e 384 da rede 

federal, no ano de 2016. Além do IFPR em Paranaguá, que oferta três cursos técnicos 

integrados, quatro graduações e duas especializações, o município conta com um 

campus da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), com sete cursos de 

graduação. Além dos cursos presenciais, outros 1.066 alunos de ensino superior são 

matriculados em instituições que ofertam EAD, sendo que 29 alunos são da rede federal, 

61 da rede estadual e outros 976 alunos estão matriculados em instituições privadas. 

Paranaguá conta, ainda, com oito polos de apoio de educação superior à distância, sendo 

três de esfera federal, três de instituição privada e dois de competência municipal. 
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6.3.2.3.4 Sistema viário e transporte 

Os dois portos marítimos do estado do Paraná estão localizados na Baía de Paranaguá, 

nos municípios de Paranaguá e Antonina. A parte da baía que banha a cidade e o 

município de Antonina é conhecida, também, como Baía de Antonina. Sendo o maior 

porto graneleiro da América Latina e o maior do sul do país, o Porto de Paranaguá detém 

grande importância no cenário econômico do município. Sendo assim, a cidade requer um 

sistema de transporte eficiente para o recebimento e o escoamento da carga, o qual é 

composto por rodovias e ferrovias que ligam o município ao interior do Paraná e a outros 

estados. 

A malha rodoviária é o principal sistema de transporte de cargas dos portos do Paraná. 

Com 730 km de extensão, a BR-277 corta o estado do Paraná de leste a oeste, sendo a 

principal via rodoviária do Estado. Passando pela capital Curitiba e com ligação direta ao 

Porto de Paranaguá, a BR-277 é a única rodovia de acesso aos portos e a principal via de 

acesso ao litoral, o que sobrecarrega o fluxo, já sobrecarregado com automóveis e 

ônibus.  

Além do fluxo das rodovias, o município de Paranaguá apresenta um intenso fluxo de 

trânsito urbano. A Tabela 63 identifica os tipos de veículos e suas respectivas 

quantidades no município no ano de 2017, que juntos somam um total de 65.872 veículos 

em circulação.  

TABELA 63 - FROTAS EM PARANAGUÁ SEGUNDO OS TIPOS DE VEÍCULOS EM 2017 

2017 N % 

Automóvel 33.810 51,33 

Caminhão 1.679 2,55 

Caminhão Trator 2.515 3,82 

Caminhonete 2.914 4,42 

Camioneta 1.923 2,92 

Ciclomotor 37 0,06 

Micro-Ônibus 179 0,27 

Motocicleta 14.723 22,35 

Motoneta 2.844 4,32 

Ônibus 172 0,26 

Reboque 1.478 2,24 

Semirreboque 3.198 4,85 

Trator de Esteira 8 0,01 
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2017 N % 

Trator de Rodas 39 0,06 

Trator Misto 2 0,00 

Triciclo 51 0,08 

Utilitário 289 0,44 

Outros Tipos 11 0,02 

Total 65.872 100,00 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 

Segundo informações do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela Prefeitura de 

Paranaguá (2016), a cidade apresenta duas principais rotas de deslocamentos que se 

dão no sentido Sudoeste/Nordeste e Sudeste/Noroeste onde se localizam os principais 

mobilizadores econômicos e sociais, sendo eles o Porto (e todo a sua retroárea que 

abriga os terminais e empresas), a prefeitura municipal, seguidos pela concentração 

administrativo-financeira e o comércio localizado na região do Centro Histórico e ao longo 

de duas vias de ligação importantes: a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e Avenida 

Roque Vernalha. Estas duas vias apresentam um alargamento padrão e mão dupla, 

lombadas e boa sinalização. Já as Avenidas Ayrton Senna, Senador Atílio Fontana e 

Bento Rocha, nas proximidades ao Porto, apresentam maior saturação de veículos e 

degradação da malha física devido ao alto tráfego de veículos de cargas. As ruas 

perpendiculares ao Porto geralmente são largas, porém com bastante fluxo de veículos. 

Os imóveis residenciais localizados no entorno do Porto geram uma grande circulação de 

veículos de passeio, bicicletas e pedestres, aumentando com isso o risco de acidentes.  

Na região central da cidade, as avenidas Coronel Santa Rita e Coronel José Lobo se 

constituem, também, como os principais eixos de entrada e saída de Paranaguá e de 

acesso ao Porto de Paranaguá e empresas do entorno. Estas vias apresentam pistas de 

mão dupla, canteiro central, boa condição da malha física e sinalização. Já no Centro 

Histórico, a maior parte das vias é de mão única, estreitas e de calçamento histórico. O 

estreitamento das vias dificulta o tráfego de veículos que é intenso devido ao comércio e 

serviços localizados nesta região. O turismo no Centro Histórico, bares e restaurantes 

aumenta a demanda por estacionamentos. Outra região bastante visitada por turistas é o 

Santuário do Rocio que se constitui como um dos principais eixos de deslocamento 

turístico no município, sentido Centro Histórico/Rocio. Durante os eventos e 

comemorações tradicionais organizados nestes locais, o número de veículos, competem 
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pelos espaços das ruas estreitas com pedestres e ciclistas. A falta de local para 

estacionamentos gera grandes transtornos, causando lentidão no trânsito. Estes locais 

ainda apresentam falta de sinalização adequada e acessibilidade.  

Segundo informações do Plano de Mobilidade ainda, a implantação de infraestrutura não 

acompanhou o aumento da densidade demográfica, nem o aumento de veículos no 

município. Bairros como Vila Garcia, Jardim Ouro Fino, Vale do Sol e Jardim Paraná, 

onde houve expansão da ocupação, não foram atendidos por pavimentação. Assim como 

regiões com ocupação irregulares no Jardim Iguaçu, Ilha dos Valadares e Labra. A Ilha 

dos Valadares não possuí pavimentação adequada, nem medidas mínimas para as vias, 

saneamento e sistema de drenagem da água da chuva, restringindo o uso de veículos.  

O Plano de Mobilidade Urbana foi realizado pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, por 

meio da Comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana, sob coordenação da Secretária 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Durante o período de 01 de agosto de 

2015 a 10 de janeiro de 2016 foram realizados estudos sobre a oferta e qualidade dos 

equipamentos urbanos e reuniões com participação cidadã. Diagnóstico e prognóstico 

foram elaborados contendo diretrizes de curto, médio e longo prazo visando melhorar a 

mobilidade dos usuários, garantindo o deslocamento de todos (PLANO DE MOBILIDADE 

URBANA, PREFEITURA DE PARANAGUÁ, 2016).  

6.3.2.3.5 Telecomunicações e telefonia 

O município de Paranaguá conta uma (1) Agência dos Correios (Própria), localizada na 

Avenida Arthur De Abreu 293, no Centro Histórico e (8) agências de correios comunitária. 

Os correios comunitários fazem parte de um convênio firmado entre a prefeitura do 

município e a Agência de Correios. De acordo com informações disponibilizadas no site 

da prefeitura, essa parceria visa atender a comunidade de bairros que não possuem 

denominação predial nas suas residenciais, dificultando assim o serviço de entrega de 

correspondência. As agências comunitárias encontram-se localizada nas seguintes 

regiões: Distrito de Alexandra, Colônia Maria Luzia, Ilha São Miguel, Ilha dos Valadares, 

Jardim Ouro Fino, Ilha do Mel – Encantadas, Ilha do Mel – Brasília (Prefeitura de 

Paranaguá, 2018). 

Quanto à emissoras de rádio, o município de Paranaguá conta com (7) emissoras de 

rádio, conforme gráfico abaixo. Entre elas estão: a Rádio Aliança FM (93,9) que se 
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direciona ao público gospel; a Rádio Difusora FM (104,7), que abarca um perfil mais 

católico e popular; e as rádios Massa FM Litoral (103,5), Ilha do Mel FM (90,3) e Litoral 

Sul FM (95,9), cuja descrição sugere um público de perfil mais popular. 

O número de emissoras de televisão digital também é apresentado no Gráfico 21. 

Verifica-se um total de (8) canais para o ano de 2017 e (1) emissora de televisão 

analógica. Lembrando que desde o ano de 2016, o sinal analógico de televisão vem 

sendo desligado, de forma gradual, com o objetivo de liberar a faixa de 700 MHz, que 

estava sendo utilizada para transmissão do sinal analógico e oferecer melhorias na 

velocidade e disponibilidade das conexões de internet 4G. 

 

 

GRÁFICO 21 - EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO EM PARANAGUÁ, 2017 

FONTE: ANNEL, 2017 

6.3.2.3.6 Energia 

A empresa responsável pelo fornecimento de energia em Paranaguá é a Companhia 

Paranaense de Energia - COPEL. Considerando os dados apresentados na Tabela 64, o 

município de Paranaguá apresenta o seguinte cenário: aproximadamente 88% da 

quantidade de consumidores são residenciais, enquanto 8,5% são unidades comerciais e 

apenas 0,7% são unidades industriais.  
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TABELA 64 - QUANTIDADE DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POR RAMO DE ATIVIDADE 
NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2017) 

2017 N % 

Energia Elétrica Residencial - Consumidores 45.077 88,8 

Energia Elétrica no Setor Secundário (Indústria) - Consumidores 357 0,7 

Energia Elétrica no Setor Comercial - Consumidores 4.321 8,5 

Energia Elétrica Rural - Consumidores 457 0,9 

Energia Elétrica em Outras Classes - Consumidores 546 1,1 

Energia Elétrica no Consumo Livre (Indústria) - Consumidores 26 0,1 

Total - Consumidores 50.784 100,0 

Fonte: IPARDES, BDE, 2018 

Ao analisar o padrão de consumo por setor de atividade econômica, verifica-se que as 

residências representam apenas 24% do consumo de energia elétrica e o setor comercial 

consome 26% de toda energia elétrica. Outro setor bastante importante em Paranaguá é 

o setor industrial, com 5% de todo o consumo de energia elétrica, muito embora 

represente apenas 0,7% da quantidade de consumidores, conforme pode ser observado 

no Gráfico 22. 

 

GRÁFICO 22 - DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR RAMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (2017) 

FONTE: IPARDES, BDE, 2018 

 

Em Paranaguá também se verifica uma parte classificada como “consumo livre”, que 

representa algo próximo a 38% da energia consumida no município, embora sejam 

apenas oito unidades consumidoras. Ou seja, menos de dez unidades consumidoras 
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consomem quase ¼ da energia do município. Talvez, por isso, essas unidades produzam 

– ao menos em parte – sua própria energia. As unidades classificadas como “consumo 

livre”, de acordo com a Copel, referem-se à autoprodução da indústria, embora possam 

ter uma parcela da carga atendida pela Copel Distribuição.  

Ainda no que se refere ao Consumo de energia elétrica (Mwh), é possível observar pelo 

gráfico da figura abaixo que o consumo de 2010 até o ano de 2017, cresceu na seguintes 

categorias: residencial, passando de 93.483 em 2010 para 103.693 em 2017; e consumo 

livre relativo à indústria, saindo de um consumo de 14.963 (MWH) em 2010 para  

163.829 (MWH) em 2017. Em contrapartida, os outros segmentos apresentaram queda no 

consumo de energia elétrica no município. Considerando o periodo de 2010 a 2017, 

houve queda no consumo da população rural (sendo de 2.122 em 2010 para 1.460 em 

2017), no consumo do setor comercial (sendo de 169.265 em 2010 para 112.885 em 

2017) bem como no consumo do setor secundário (sendo de 76.665 em 2010 para  

20.317 em 2017). 

Essas diferenças percentuais em termos de quantidade de consumidores e de consumo 

de energia elétrica, segundo o setor de atividade econômica, demonstra o nível de 

“intensidade elétrica” que um setor pode demandar. É uma hipótese a se levantar o fato 

de que, quanto mais desenvolvida certa atividade, maior consumo de energia elétrica será 

necessário para realizá-la. O Gráfico 23 mostra o consumo de energia elétrica em 

Paranaguá entre 2010 e 2017. 
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GRÁFICO 23 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PARANAGUÁ (2010-2017) 

FONTE: IPARDES, BDE, 2018 

 

A energia elétrica utilizada em residências tem importância de 24% do total utilizado no 

município de Paranaguá. O município consumiu, em 2017, o total de 103.693 MWh. 

Analisando-se a Tabela 65 percebe-se que a porcentagem de domicílios que não 

possuem energia elétrica é bastante pequena, cerca de 0,15%. 

TABELA 65 - ENERGIA ELÉTRICA EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES (2010) EM 
PARANAGUÁ 

Ligação nos domicílios Quantidade % 

Sem acesso à rede elétrica 232 0,15 

Com acesso à rede elétrica 40.263 25,43 

Com acesso - de companhia distribuidora 39.258 24,79 

Com acesso - de companhia distribuidora - com medidor 38.331 24,21 

Com acesso - de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais 
de um domicílio 

4.183 2,64 

Com acesso - de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo 34.148 21,57 

Com acesso - de companhia distribuidora - sem medidor 927 0,59 

Com acesso - de outra fonte 1.005 0,63 

Total 158.347 100,00 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 
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As unidades consumidoras de energia elétrica localizadas nas áreas urbanizadas de 

Paranaguá, sede municipal e sede do distrito de Alexandra, são servidas por redes 

conectadas às subestações em operação nesta cidade. Já, as unidades em áreas rurais 

do município de Paranaguá, onde se localizam as comunidades em território continental, 

na parte norte do município, com acesso exclusivo por vias aquaviárias, estão conectadas 

aos sistemas operados no município de Antonina. As unidades consumidoras localizadas 

na Ilha do Mel, que se constitui, também, como parte do município de Paranaguá, 

recebem energia a partir do município de Pontal do Paraná por meio de cabo submarino 

que atravessa o canal da Galheta entre a praias de Pontal do Sul e Encantadas, esta 

última na Ilha do Mel. Esta rede de distribuição se estende, ainda, também por cabo 

submarino às unidades localizadas na Ilha das Peças, no município de Guaraqueçaba.  

6.3.2.3.7 Saneamento 

No município de Paranaguá, o abastecimento de água é de responsabilidade da 

Paranaguá Saneamento, empresa privada subsidiária da CAB Ambiental, com sede na 

cidade de São Paulo. Em 2016, Paranaguá contava com pouco mais de 38 mil unidades 

atendidas, sendo 35 mil o número de unidades residenciais. Em 2010, o município 

contava com 37.328 unidades atendidas, em 2017 esse número foi de 38.399 unidades, 

tendo crescido a uma taxa anual de 2,87%, conforme pode ser observado no Gráfico 24. 

 

GRÁFICO 24 - ABASTAECIMENTO DE ÁGUA, UNIDADES ATENDIDAS, UNIDADES RESIDENCIAIS E LIGAÇÕES 
– PARANAGUÁ, 2010/2016 

FONTE: IPARDES, BDE, 2018 
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Em termos de volume de água tratada, foram registrados 4.924 m³ diários no município, 

de acordo com o IBGE, em 2017. São quatro estações de captação e tratamento de água 

no município de Paranaguá. A localização da área de captação, os mananciais e a 

capacidade de captação de litros por segundo estão dispostos na Tabela 66. 

TABELA 66 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM PARANAGUÁ, LOCAL DE CAPTAÇÃO, 
LOCALIZAÇÃO DA ETA E VOLUME LITROS/SEGUNDO. 

Estação de Tratamento 
de Água 

Mananciais Localização 
Capacidade de 
Captação (l/s) 

ETA Colônia 
Rio Ribeirão, Santa Cruz 

e Miranda 

Parque Saint 
Hilaire/Lange na Serra 

do Mar 
450 

ETA Alexandra Cachoeira Athanásio 
Parque Saint 

Hilaire/Lange na Serra 
do Mar 

18,6 

ETA Brasília Lençol freático Ilha do Mel 7,5 

ETA Encantadas Lençol freático Ilha do Mel 5 

Fonte: Paranaguá Saneamento, 2017 

Paranaguá registrou 34.463 ligações de abastecimento de água ativas no município em 

2016. Em relação ao sistema de esgoto, em 2010 o município contava com 19.231 

unidades atendidas, em 2016 esse número passou para 23.886, tendo crescido a uma 

taxa média anual de 24,2% durante o período. Conforme dados do Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento - SNIS, em 2016, o município contava com uma rede de 

esgoto de 23.886 economias ativas e 19.471 ligações ativas. Do total de economia ativas, 

21.138 são unidades residenciais, o que se refere a 88% do total. 

Em Paranaguá a concessão do serviço de coleta e tratamento de esgoto é da Companhia 

de Água e Esgoto de Paranaguá - CAGEPAR, que subconcedeu a prestação dos serviços 

da área urbana à Águas de Paranaguá - CAB, por meio de processo licitatório.  

O município de Paranaguá possui quatro estações de tratamento de esgoto - ETE 

administradas pela Paranaguá Saneamento, mesma agência responsável pelo tratamento 

da água que abastece o município. A Tabela 67 apresenta o nome da ETE, bairros e 

número de moradores atendidos. 
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TABELA 67 - LOCALIDADES E MORADORES ATENDIDOS POR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO - ETE 

Estação de tratamento 
de Esgoto 

Localidades atendidas 
Número de moradores 

atendidos 

ETE Embogaçu 
Centro Histórico, Vila Itiberê, Estradinha, Ponta do 
Caju, Embogaçu, Jardim Araça, Vila Becker, Vila 
Guadalupe, Área Portuária, e Canal da Anhaia 

60 mil moradores. 

ETE Samambaia Jardim Ipê, Samambaia e Casa da Família 4.500 mil moradores 

ETE Nilson Neves 
Bairro Nilson Neves, Jardim Yamaguchi e Conjunto 

Costa Sul 
6.000 mil moradores 

ETE Costeira 

Bairro Costeira, Oceania, Palmital, Tuiuti, Bockmann, 
Alvarada, Industrial, Leblon, 29 de Julho, São 

Sebastião, Centro Histórico, Campo Grande e João 
Gualberto 

16 mil moradores 

Fonte: Paranaguá Saneamento, 2017 

As soluções dos problemas relacionados aos resíduos sólidos em Paranaguá, nos anos 

mais recentes, vêm sendo encaminhadas de forma conjunta pelos setores 

governamentais, privados e não governamentais. O local histórico utilizado para 

disposição de resíduos, conhecido como “Lixão do Imbocuí”, apresenta sérios problemas 

relativos à degradação ambiental e à aglomeração humana subnormal. Em razão disso, a 

municipalidade, com apoio de agências governamentais estaduais, vem tentando a 

construção de um aterro sanitário na localidade conhecida como Rio das Pedras, junto à 

divisa com o município de Antonina. A área destinada ao novo aterro foi objeto de estudo 

ambiental e o empreendimento obteve a licença para instalação há três anos, mas a sua 

construção não foi iniciada. Devido à inexistência de aterro municipal, os resíduos 

coletados pela prefeitura municipal, ou por empresas a serviço da mesma, continuaram 

dispostos na área do antigo lixão. 

A degradação intensa, constante e crescente da área do antigo lixão tornou inviável a sua 

utilização, especialmente para a destinação dos resíduos industriais, gerados em grande 

volume pelo porto de Paranaguá e pelos diversos empreendimentos que lhe dão suporte. 

Para minimizar o problema, os resíduos gerados em grandes volumes pelas empresas 

privadas de qualquer natureza - cuja responsabilidade legal pela coleta, transporte e 

destinação é dos próprios geradores, foram destinados a um aterro sanitário construído e 

administrado por empresa privada e localizado, também, na localidade denominada Rio 

das Pedras. 

A solução encontrada, para a gestão dos resíduos provenientes dos grandes geradores, 

resultou de ação integrada visando o ajustamento das condutas dos evolvidos nesta 
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questão e envolveu ações do Ministério Público Estadual, de agentes governamentais 

municipais e agentes privados. Juntamente a estas iniciativas, ajustou-se, também, a 

adequação das demandas das famílias dependentes da coleta manual na própria área do 

“lixão”, o que resultou na criação de associações de separadores de material a ser 

reciclado. Para evitar que estes separadores recorressem à coleta diretamente na área 

em que os materiais são dispostos, um termo de ajuste de conduta determinou que as 

empresas e o município destinassem o material reciclável coletado no município para esta 

associação, assim como para a associação existente na ilha de Valadares.  

Apesar do esgotamento de sua capacidade para disposição de resíduos, a área do 

Imbocuí continuou a receber os resíduos urbanos em razão da falta de alternativas, até 

que no ano de 2014, o município firmou contrato com o aterro privado de Rio das Pedras 

para os resíduos oriundos das coletas públicas. Segundo informações coletadas junto à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá, o contrato entre o município e o 

aterro privado em Rio das Pedras foi renovado para vigorar até 28 de janeiro de 2017. O 

valor a ser pago pelo município pela destinação e tratamento de seus resíduos urbanos 

depende do volume medido durante o desembarque, não podendo ultrapassar o valor 

contratual aproximado anual de 13 milhões de reais. Em 2016, o volume entregue ao 

aterro sanitário de Rio das Pedras equivaleu ao valor aproximado de R$ 10 milhões de 

reais. 

6.3.2.4 Patrimônio histórico-cultural, populações tradicionais, manifestações artísticas e 

Turismo 

A cidade de Paranaguá, fundada em 1648, é a mais antiga cidade do estado do Paraná e 

a primeira cidade litorânea. Por causa da sua localização, e a presença do porto 

Paranaguá, se constituiu como porta de entrada de imigrantes em solo brasileiro, muitos 

dos quais se estabeleceram em Paranaguá, formando uma rica diversidade cultural, que 

se reflete no modo de vida, na culinária, na arquitetura e prédios históricos e na cultura 

parnanguara. O primeiro povoado estabelecido no Paraná foi o de Nossa Senhora das 

Mercês de Cotinga, formado essencialmente por degredados e náufragos das expedições 

do período compreendido entre 1501-1504. Com o auxílio de índios que guiaram suas 

embarcações, estes teriam chegado a ilha e nela permanecido por aproximadamente 

vinte anos, período no qual teriam conquistado a confiança dos carijós e ocupado o 

continente (LADEIRA, 1990). Os Carijó foram em grande parte dizimados por conflitos e 
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doenças. Os atuais Guarani são descendentes dos índios Carijós. Em Paranaguá os 

Guarani Mbyá vivem na ilha da Cotinga, localizada na baia de Paranaguá. No litoral 

paranaense existem ainda mais quatro territórios ocupados por indígenas Guarani Mbyá 

localizados nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná. Os Guarani 

Mbyá são falantes e detentores da língua Mbyá, que se tornou Patrimônio Cultural 

Imaterial do Brasil tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN no ano de 2014. 

O estado do Paraná possui 33 bens do Patrimônio Material tombados ou em processo de 

tombamento pelo IPHAN. Dos bens tombados ou em processo de tombamento no 

Estado, oito estão localizados no município de Paranaguá, sendo que dois destes estão 

aguardando a finalização do processo (indeferidos), conforme mostra a Tabela 68. 

TABELA 68 – BENS TOMBADOS OU EM PROCESSO DE TOMBAMENTO PELO IPHAN 

Nome Atribuído 
N° do 

processo 
Ano de 

abertura 
Situação 

Colégio Jesuítas 101 1938 Tombado 

Residência dos Capitães Morés 225 1940 Indeferido 

Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres (lha do Mel) 155 1938 Tombado 

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 455 1951 Tombado 

Igreja de São Benedito 455 1951 Tombado 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de 
Paranaguá 

1097 1983 Tombado 

Estação Ferroviária Paranaguá – Curitiba 1098 1983 Tombado 

Centro Histórico de Paranaguá 1261 1988 Indeferido 

Fonte: IPHAN, 2018 

Além da língua Guarani M’byá, deve-se considerar como bem imaterial registrado como 

patrimônio cultural” TAVA Miri – Lugar de Referência para o Povo Guarani”, cujos 

detentores, os guarani M’byá se encontram em Paranaguá. A preservação da língua e da 

cultura guarani mbyá, assim como do seu território, se constitui como principal objetivo do 

registro deste bem imaterial por meio de ações de salvaguarda. O outro bem de cultura 

imaterial registrado no município de Paranaguá é o Fandango Caiçara, uma expressão 

musical-coreográfica-poética e festiva popular e de transmissão oral. A confecção dos 

instrumentos e adereços se faz até os dias atuais de modo artesanal através dos mestres 

fandangueiros. A manifestação está presente em toda a costa litorânea desde Rio de 

Janeiro, mais precisamente de Paraty, até a divisa entre os estados do Paraná e Santa 
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Catarina, num espaço singular onde vivem as populações tradicionais caiçaras, espaço 

denominado por Diegues (2004) de “território caiçara”.  No município de Paranaguá, a ilha 

dos Valadares se constitui no principal reduto da cultura e do Fandango Caiçara. Nesta 

localidade, vários grupos desenvolvem e reproduzem as práticas culturais, as quais 

encontraram, no registro, pelo IPHAN, em 2012, meios para o seu resgate e conservação. 

6.3.2.4.1 Comunidades Tradicionais 

Paranaguá como já descrito anteriormente, abriga em seu território povos indígenas e 

populações tradicionais caiçaras, os quais têm os seus direitos resguardados pela 

Constituição Federal e pelo Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. Tais ações, que se orientam por normas internacionais, resultaram do  

I Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais, fórum este instituído pela Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, a qual 

regulamenta ações de proteção a estas comunidades frente às políticas de proteção 

ambiental e de desenvolvimento econômico. Tais políticas objetivam, ainda, zelar pela 

manutenção do território ocupado por comunidades tradicionais, por sua cultura e seu 

sustento econômico, assim como pela promoção de ações de valoração da sua cultura e 

do seu desenvolvimento sustentável.  

No que diz respeito às comunidades tradicionais localizadas no município de Paranaguá, 

o estudo considerou a não existência de comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas 

e ou povos indígenas dentro das áreas de afetação indireta e direta da Ampliação TGL – 

Terin. 

6.3.2.5 Turismo 

Paranaguá, portanto, se destaca no que diz respeito à cultura, abrigando em seu território 

vários monumentos, igrejas e museus que se configuram como atrativos culturais e 

turísticos para o município. Soma-se a isso a culinária, as festividades e o artesanato 

local.  

O antigo Colégio Jesuíta atualmente abriga o Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade Federal do Paraná (Foto 44), com um acervo diversificado, onde se 

organizam exposições sobre cultura popular, indígena, arqueológica, entre outras. 
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Atraindo visitantes de diversas cidades do Estado e de outras regiões, alunos e 

pesquisadores, o espaço também promove cursos, palestras e debates sobre diversos 

temas.  

 

FOTO 44 – MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - MAE 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

 

O Centro Histórico de Paranaguá abriga além do MAE, as igrejas de São Francisco de 

Chagas e São Benedito e, ainda, o Mercado do Café (Foto 45), onde acontecem 

quinzenalmente os bailes de fandango. Este espaço é constituído por dois prédios: num 

deles se encontram lojas de artesanato onde se encontram artefatos indígenas, tais 

como, cestarias, flautas, adereços e representações de animais em madeira. No outro 

edifício, há restaurantes onde são servidos os pratos tradicionais caiçara: culinária à base 

de peixe, farinha e banana, além das famosas bebidas locais, “Cataia” e “Mãe-cá-fia”. 
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FOTO 45 – MERCADO DO CAFÉ – LOJAS 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

 

Na rua da praia, junto ao rio Itiberê, (Foto 46), estão localizados os principais píeres de 

embarque para as ilhas da baia de Paranaguá e Guaraqueçaba. A ilha do Mel é o 

principal roteiro escolhido pelos turistas que visitam Paranaguá. Na ilha do Mel, está 

localizada a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, construída entre 1767 e 1770, no 

sopé do Morro da Baleia. No rio Itiberê, à rua da Praia, diariamente embarcam e 

desembarcam famílias que residem nas comunidades localizadas na baia de Paranaguá e 

de Guaraqueçaba, os quais se deslocam para trabalhar, estudar, vender seus produtos e 

utilizar os serviços oferecidos na cidade de Paranaguá. Se deslocam também, com 

grande frequência para passeio e visita de parentes. 
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FOTO 46 – VISTA DA RUA DA PRAIA NO CENTRO HISTÓRICO DE PARANAGUÁ 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

 

Um local com grande frequência de visitas, segundo informações de moradores locais, é 

o Aquário de Paranaguá (Foto 47). Inaugurado em 2014, o local contribuiu para o 

aumento das hospedagens em hotéis do município nos finais de semana (NOVAES; 

FEITOZA, 2014). O espaço, pertencente ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, é 

gerenciado pela empresa Acqua Mundo. O local conta com mais de 200 espécies da 

fauna aquática, principalmente do litoral do Paraná, expostos em diversos ambientes. O 

Aquário é dividido em três pavimentos e é um dos maiores do país. São 

aproximadamente 2 mil metros quadrados, 23 tanques, biblioteca, auditório, sala de 

exposições, loja e lanchonete. 
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FOTO 47 – AQUÁRIO DE PARANAGUÁ 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

 

A festa dedicada à Nossa Senhora do Rocio, celebrada na igreja conhecida como 

Santuário Nossa Senhora do Rocio (Foto 48), é uma das maiores festividades religiosas 

do litoral paranaense, atraindo anualmente milhares de visitantes e devotos, contribuindo 

enormemente para a economia local. A devoção à Nossa Senhora do Rocio data do início 

da formação do povoado. No ano de 1686, quando os habitantes de Paranaguá foram 

assolados por uma peste, muitos devotos recorreram aos favores dessa entidade 

sagrada. A imagem da “Virgem do Rocio” teria sido encontrada durante uma pescaria, nas 

redes do Pai Berê, no século XVII, na baia de Paranaguá. A igreja foi edificada em 1813 e 

o Santuário em 1920 (SANTUÁRIO DO ROCIO, 2018). 

A festa do Rocio, que acontece no mês de novembro, no ano de 2018 terá completado 

205 anos e inclui celebrações religiosas, barracas de alimentação e venda de produtos 

diversos, shows, procissões, cavalgadas, ciclismo e cortejo marítimo.  
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FOTO 48 – IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROCIO 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

 

A Festa da Tainha é realizada há mais de 30 anos no município de Paranaguá, atraindo 

muitos visitantes e mobilizando as comunidades pescadoras de Paranaguá. Em 

comemoração ao mês do pescador, a festividade ocorre no mês de julho. Organizada 

pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Turismo 

(FUMTUR) e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAPA), o evento ocupa 

barracões especialmente montados na praça de eventos 29 de julho. Pescadores, 

originários das comunidades localizadas na baia de Paranaguá, vendem pratos típicos, 

sendo a tainha recheada e defumada o principal atrativo, além do camarão e das ostras. 

O evento contribui com a renda dos pescadores, fortalece a cultura local e atrai 

anualmente milhares de visitantes à Paranaguá. Além da culinária típica, o evento oferece 

ainda, barracas de artesanatos e shows. 

6.3.2.6 Organização Social, Cultural e Político-Institucional 

A caracterização das Organizações da Sociedade Civil - OSC’s em Paranaguá foi 

elaborada com base em informações disponibilizadas pelo Mapa das Organizações 

Sociais (IPEA, 2017). Na sequência são apresentadas informações sobre natureza 

jurídica, atividade econômica e vínculos empregatícios das organizações de Paranaguá. 
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O Gráfico 25 apresenta as Organizações da Sociedade Civil identificadas em Paranaguá 

de acordo com sua natureza jurídica. Elas representam um universo de 321 entidades. 

 

GRÁFICO 25 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL POR NATUREZA JURÍDICA EM PARANAGUÁ NO ANO 
DE 2013 

FONTE: IPEA - “MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL”, 2016 

 

Pode-se observar no Gráfico 25 que Paranaguá apresenta uma distribuição das 

organizações sociais por natureza jurídica convergente com os parâmetros identificados 

em nível nacional pela FGV (2014). A maioria das organizações sem fins lucrativos no 

Brasil são associações privadas: em Paranaguá isso não é diferente. Do total de 321 

OSC’s no território de Paranaguá, 251 (78%) são associações privadas, 67 (21%) são 

organizações religiosas e apenas 3 (1%) são fundações privadas. 

Diferentemente das associações e organizações religiosas, as fundações apresentam um 

maior leque de atividades, tais como organizações que têm atuação preponderante na 

área de comunicação (rádio e televisão) e em pesquisa e desenvolvimento científico. Em 

geral, são entre as fundações que se encontram OSC’s de atuação bastante consolidada 

no País, como por exemplo, na área de educação, as Pontifícias Universidades Católicas 

e, na saúde, as Santas Casas de Misericórdia (FGV, 2014). As três fundações privadas 

identificadas em Paranaguá são: 

1) Fundação Assistencial Sulnav, com sede localizada na Avenida Gabriel de Lara 

1625, no bairro Leblon. O bairro do Leblon fica situado dentro Zona de Interesse 

Portuária (ZIP). Entre os principais objetivos da fundação SULNAV encontram-se, 

amparar e proteger a infância, adolescência e velhice; promover a assistência 
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médica social hospitalar em albergues; abrir e manter escolas; patrocinar eventos; 

praticar a caridade sob suas múltiplas formas; 

2) Fundação Marlin Azul Marina Clube, com sede na rua Benjamin Constante 435, 

bairro Oceania. O bairro Oceania também fica localizado dentro da Zona de 

Interesse Portuário (ZIP). Essa fundação foi fundada em 1991 e se dedica a 

atividades de recreação e lazer; e 

3) Instituto de Desenvolvimento Humano Minha Esperança, com sede na rua 

Conselheiro Correia 3171, no bairro Jardim El Dourado. 

O Gráfico 26 apresenta as OSC’s de Paranaguá por atividade econômica. As informações 

apresentadas convergem com os parâmetros populacionais encontrados pela FGV 

(2014). 
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GRÁFICO 26 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL POR ATIVIDADE ECONÔMICA EM PARANAGUÁ NO 
ANO DE 2013 

FONTE: IPEA - “MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL”, 2016 

 

Observando a área de atividade econômica dessas organizações, tal como descrito no 

“Mapa das Organizações da Sociedade Civil”, percebe-se que mais da metade das OSC’s 

(161 entidades, equivalente a 50%) atuam como organizações associativas. 

Organizações associativas podem ser patronais, empresariais e profissionais, de defesa 

de direitos sociais, etc. Em segundo lugar estão OSC’s que atuam como organizações 

religiosas (107 casos equivalente a 33%), seguida das entidades com atividades ligadas à 

arte, recreação, esporte e lazer (30 entidades equivalente a 9% dos casos). As OSC’s 

ligadas às atividades voltadas para a educação, agricultura e meio ambiente representam 
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cerca de 3%, 9 casos cada. Atividades ligadas à saúde representam cerca de 1% no 

universo computado das OSC’s. 

O Gráfico 27 apresenta as OSC’s de Paranaguá referentes aos seus vínculos 

empregatícios. Com já era de se esperar, os resultados obtidos com a pesquisa, 

apresentam semelhanças com a caracterização das organizações sociais em âmbito 

nacional (FGV, 2014). A pesquisa da FGV (2014), apontou que mais de 70% das OSC’s 

não possuem nenhum vínculo de trabalho formal, e explicou que esse resultado é 

esperado devido as entidades filantrópicas religiosas, atuantes principalmente nas áreas 

de assistência, educação e saúde. Essa são entidades fortemente estruturadas a partir do 

trabalho voluntário.  

 

GRÁFICO 27 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL POR VÍNCULOS CLT ATIVOS EM PARANAGUÁ 2016 

FONTE: IPEA - “MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL”, 2016 

 

O Gráfico 27 permite verificar que a maioria (79%, 255 casos) das OSC’s localizadas no 

município de Paranaguá não apresentam nenhum vínculo formal de emprego. Pode-se 

considerar que o trabalho informal e o voluntarismo são predominantes nas organizações 

do município, em específico, nas organizações de pequeno porte. O valor de 12%, 40 

casos foi encontrado para as OSC’s que possuem até 4 vínculos de trabalho.  

Outra informação que chama atenção diz respeito a presença de organizações de grande 

porte no município. Paranaguá possui apenas duas associações privadas que contém 

mais de 100 vínculos formais de empregos. Uma ligada a atividades de organizações 

associativas e outra ligada à educação, quais sejam, Associação dos Operadores 
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Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá - AOCEP e a Associação 

de Ensino - CAEDRHS. As duas organizações encontram-se localizadas dentro da Zona 

de Interesse Portuário, a primeira no bairro Oceania e a segunda no bairro Costeira.  

Com base nessas informações apresentadas acima, pode-se dizer que as organizações 

da sociedade civil de Paranaguá representam, majoritariamente, associações privadas, 

seguida de organizações religiosas. Entre as atividades econômicas das OSC’s de 

Paranaguá, as organizações associativas são predominantes. Observa-se ainda, que há 

um baixo nível de vínculos formais nas OSC’s de Paranaguá. 

6.3.2.6.1 Aspectos econômicos e produtivos 

Apesar da intensa atividade logístico-industrial associada à operação portuária, quase 

60% da economia municipal depende do setor de serviços. O Gráfico 28 permite 

visualizar o peso econômico, desde o ano 2000, de cada setor de atividade incluindo o 

valor adicionado pela administração pública, contribuição esta que dobrou, entre 2000 e 

2010, em detrimento do setor industrial. 

 

GRÁFICO 28 - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO DE PARANAGUÁ, EM 2000, 2010 E 2013, POR 
SETOR DE ATIVIDADE 

FONTE: IBGE, 2018 
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Conforme o IBGE, o PIB de Paranaguá, para o ano de 2013, compôs o montante de 4,34 

bilhões de reais. Como se vê, com base na Tabela 69, ao longo da primeira década 

(2000/10), a produção registrou declínio, sobretudo em relação à produção industrial, 

porém retomando o crescimento entre 2010 e 2013.  

TABELA 69 - VALOR ADICIONADO BRUTO, SEGUNDO RAMO DE ATIVIDADE POR SETOR 
ECONÔMICO EM PARANAGUÁ (2000-2010-2013) 

Ano Agropecuária Indústria Serviços 
Administração 

Pública 
Total 

(R$1.000,00) 

2000 13.623 1.364.390 2.163.309 163.310 3.704.632 

2010 5.212 1.043.265 1.996.207 315.619 3.360.303 

2013 6.067 1.347.693 2.590.286 403.577 4.347.623 

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto Municipal, 2000, 2010, 2013 

Nota: Valores a preços de 2010 (INPC) 

A Tabela 70 apresenta a distribuição relativa do Valor Adicionado Bruto - VAB municipal 

na soma regional. Ou seja, em termos gerais, é uma tentativa de capturar o quanto cada 

município contribuiu para a economia da região. Com base nesta tabela também se 

verifica a dependência da atividade econômica para um determinado município. Essa 

hipótese é factível, observando que, ao longo dos anos 2000 a 2013, embora tenha 

diminuído sua participação no VAB regional, o município de Paranaguá concentrou uma 

parcela significativa da atividade econômica. Em 2000, o município de Paranaguá 

concentrava, sozinho, cerca de 80% do VAB regional. Esse índice sofreu reduções até 

2010, alcançando 72% naquele ano e, três anos depois, observou-se um ligeiro aumento, 

alcançando 73,1%. 

TABELA 70 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO VAB DOS MUNICÍPIOS DA AEII NO VAB REGIONAL (2000-
2013) 

Município 2000 2010 2013 

Antonina 3,58% 6,11% 4,73% 

Guaraqueçaba 0,92% 1,23% 0,95% 

Guaratuba 4,83% 6,57% 6,70% 

Matinhos 5,25% 6,86% 6,97% 

Morretes 1,74% 2,89% 3,02% 

Paranaguá 80,32% 72,33% 73,19% 

Pontal do Paraná 3,36% 4,01% 4,45% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto Municipal, 2000 
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O Gráfico 29 auxilia a compreensão de como é formada a hegemonia econômica de 

Paranaguá no litoral paranaense. A relevância econômica de Paranaguá está 

absolutamente concentrada nos setores secundário e terciário. O setor primário é 

praticamente irrelevante, do ponto de vista de criação de Valor Adicionado Bruto, pois, ao 

longo dos anos, não representou 1% do VAB municipal. 

No caso do setor secundário, observa-se que, de 2000 a 2010, houve uma redução da 

participação do setor secundário, de 36,83% para 31,05% do VAB municipal. E, nos três 

anos seguintes, a queda estancou: em 2013, o setor secundário representava 

aproximadamente 31% do VAB municipal. Ou seja, o vigor econômico do município de 

Paranaguá, ao longo dos últimos anos, esteve concentrado no setor terciário. Enquanto 

em 2000 o setor terciário representava cerca de 58% da economia, a partir de 2010 esse 

setor alcançou índices acima de 68% na representação do VAB municipal. 

 

GRÁFICO 29- COMPOSIÇÃO DO VAB SEGUNDO OS SETORES DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ (2000-2013) 

FONTE: IBGE – PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL, 2000 

 

Por meio da Tabela 71 é possível verificar o número de estabelecimentos e empregos 

segundo a atividade econômica em Paranaguá. Ou seja, observa-se de qual maneira se 

estrutura o VAB do município, fortemente concentrado nos setores terciário e secundário. 

Nesta linha, o setor de serviços e comércio representavam, respectivamente, 48,8% e 

40,3% do número de estabelecimentos de Paranaguá. Quando considerado o número de 

empregos, esses setores representavam 61,1% e 21,2% respectivamente. Ou seja, a 

estrutura de serviços de Paranaguá está intensamente pautada no comércio e serviços. 
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Essa tendência demonstra uma relação com a atividade portuária, pois aproximadamente 

18,3% dos empregos formais estavam vinculados a transporte e comunicações; outros 

18,1% a serviços de alojamento, hospedagem e alimentação. Nesta tabela, também se 

verifica o pouco dinamismo da atividade agropecuária no município de Paranaguá. 

TABELA 71 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS E EMPREGOS SEGUNDO ATIVIDADE 
ECONÔMICA EM PARANAGUÁ (2015) 

Atividades Econômicas Estabelecimentos % Empregos % 

Indústria 196 6,47% 5.394 13,83% 

Extração de minerais 5 

 

111 

 
Produtos mineiras não metálicos 3 

 

3 

 
Metalúrgica 49 

 

683 

 
Mecânica 20 

 

212 

 
Material elétrico e de comunicações 2 

 

11 

 
Material de transporte 11 

 

38 

 
Madeira e do mobiliário 7 

 

6 

 
Papel, papelão, editorial e gráfica 10 

 

40 

 Borracha, fumo, couro, peles e produtos similares 
e indústria diversa 

4 

 

12 

 
Química, farmacêutica, veterinária, perfumaria e 

matérias plásticas 
28 

 

2.772 

 
Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 8 

 

55 

 
Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 42 

 

1.217 

 
Serviços industriais de utilidade pública 7 

 

234 

 
Construção Civil 112 3,70% 1.415 3,63% 

Comércio 1.222 40,32% 8.279 21,23% 

Comércio varejista 1.139 

 

6.973 

 Comércio atacadista 83 

 

1.306 

 
Serviços 1.482 48,89% 23.832 61,10% 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 26 

 

412 

 
Auxiliar de atividade econômica 347 

 
2.360 

 
Transporte e comunicações 385 

 

7.148 

 Serviços de alojamento, alimentação, reparo, 
manutenção, rádio e TV 

526 

 

7.058 

 
Serviços médicos, odontológicos e veterinários 121 

 
549 

 
Ensino 68 

 

915 

 
Administração pública direta e indireta 9 

 

5.390 

 
Agropecuária 19 0,63% 85 0,22% 

Total 3.031 100,00% 39.005 100,00% 

Fonte: IPARDES – Cadernos Estatísticos Municipais, 2016; Ministério do Trabalho/RAIS, 2015 
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Conforme pode ser observado na Tabela 72, a atividade com maior número de 

estabelecimentos é a da indústria metalúrgica, com 25% dos estabelecimentos, embora 

seja o terceiro em número de empregos (12,7%) no ano de 2015. Já o setor da indústria 

de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico representa cerca de 21,4% do número 

de estabelecimentos no setor industrial, o segundo mais representativo nesse quesito, e o 

segundo que mais emprega, no setor industrial, com 22,6%. 

O ramo de indústria química, farmacêutica, perfumaria, veterinária e matérias plásticas 

representava cerca de 14% dos estabelecimentos industriais em Paranaguá, no ano de 

2015, no entanto, é um setor bastante intenso em mão-de-obra, pois aproximadamente 

50% da mão-de-obra alocada no setor industrial está empregada nesse segmento da 

indústria.  

TABELA 72 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS NO 
SETOR INDUSTRIAL EM PARANAGUÁ (2015) 

Tipos Estabelecimentos Empregos 

Extração de minerais 2,6% 2,1% 

Produtos mineiras não metálicos 1,5% 0,1% 

Metalúrgica 25,0% 12,7% 

Mecânica 10,2% 3,9% 

Material elétrico e de comunicações 1,0% 0,2% 

Material de transporte 5,6% 0,7% 

Madeira e do mobiliário 3,6% 0,1% 

Papel, papelão, editorial e gráfica 5,1% 0,7% 

Borracha, fumo, couro, peles e produtos similares e indústria 
diversa 

2,0% 0,2% 

Química, farmacêutica, veterinária, perfumaria e matérias plásticas 14,3% 51,4% 

Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 4,1% 1,0% 

Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 21,4% 22,6% 

Serviços industriais de utilidade pública 3,6% 4,3% 

Total 100% 100% 

Fonte: IPARDES – Cadernos Estatísticos Municipais, 2016; Ministério do Trabalho/RAIS, 2015 

A Tabela 73 apresenta a distribuição percentual do número de estabelecimentos e 

empregos no setor de serviços em Paranaguá, no ano de 2015. Pode-se observar que o 

segmento que mais emprega no setor de serviços é o de transporte e comunicações, com 

22,3%, embora seja o segundo em número de estabelecimentos, com cerca de 14,2% do 

número total de estabelecimentos neste setor. Em seguida, o segmento de alojamento, 
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alimentação, reparos, manutenção, rádio e TV é aquele com maior número de 

estabelecimentos (19,5%) e um dos que mais empregam (22%) no município. 

TABELA 73 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS NO 
SETOR DE SERVIÇOS EM PARANAGUÁ (2015) 

 
Estabelecimentos Empregos 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 1,0% 1,3% 

Auxiliar de atividade econômica 12,8% 7,3% 

Transporte e comunicações 14,2% 22,3% 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, rádio e TV 19,5% 22,0% 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 4,5% 1,7% 

Ensino 2,5% 2,8% 

Administração pública direta e indireta 0,3% 16,8% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: IPARDES – Cadernos Estatísticos Municipais, 2016; Ministério do Trabalho/RAIS, 2015 

A Tabela 74 exibe a quantidade e a distribuição de empregos na indústria de 

transformação e o respectivo nível de intensidade tecnológica do setor. Verifica-se que 

dos mais de 4,5 mil empregos gerados na indústria de transformação de Paranaguá, 

cerca de 2,6 mil (58,51%) estão concentrados na fabricação de produtos químicos, 

considerada uma divisão de atividade econômica de nível “média-alta” de intensidade 

tecnológica. Este setor é responsável pela produção de fertilizantes, adubos, entre outros. 

Neste sentido, este também apresenta a tendência de ser a atividade produtiva de 

Paranaguá com maior alcance territorial, sendo exportada para outros municípios.  

TABELA 74 - QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO E 
INTENSIDADE TECNOLÓGICA NA MICRORREGIÃO (2016) 

Divisão 
Intensidade 
Tecnológica 

Empregos % 

Fabricação de produtos alimentícios Baixa 909 19,94 

Fabricação de bebidas Baixa 0 0,00 

Fabricação de produtos têxteis Baixa 7 0,15 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios Baixa 13 0,29 

Fabricação de produtos de madeira Baixa 3 0,07 

Impressão e reprodução de gravações Baixa 12 0,26 

Fabricação de produtos químicos Média-alta 2.667 58,51 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Média-baixa 143 3,14 

Fabricação de produtos mineiras não-metálicos Média-baixa 4 0,09 
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Divisão 
Intensidade 
Tecnológica 

Empregos % 

Metalurgia Média-baixa 14 0,31 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos 

Média-baixa 290 6,36 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Média-alta 5 0,11 

Fabricação de máquinas e equipamentos Média-alta 77 1,69 

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias Média-alta 3 0,07 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto 
veículos automotores 

Média-alta 4 0,09 

Fabricação de móveis Baixa 4 0,09 

Fabricação de produtos diversos Baixa 12 0,26 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos Média-baixa 391 

8,58 

Total   4.558 100,00 

Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED, 2017 

Nota: * Número de empregos considerado o estoque recuperado ao final de 31/12/2016, de acordo com o 
CAGED 

O Tabela 73 expõe os postos de trabalho apresentados na Tabela 74 em níveis de 

intensidade tecnológica, a fim de mensurar o nível tecnológico da estrutura industrial de 

Paranaguá. Nesta linha, verifica-se que quase 61% dos empregos formais de Paranaguá 

na indústria de transformação estavam relacionados a atividades de nível de média-alta 

intensidade tecnológica. Outros 18,47% relacionado a atividades de média-baixa 

intensidade tecnológica e, por fim, 21,06% a atividades de baixa intensidade tecnológica. 

Não houve registro de produção industrial em setores com alta intensidade tecnológica 

em Paranaguá.  
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GRÁFICO 30 - DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR INTENSIDADE TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO PARANAGUÁ (2016) 

FONTE: MINISTÉRIO DO TRABALHO/CAGED, 2017 

 

O Gráfico 31 apresenta a taxa de informalidade por setor de atividade econômica, com 

base nos dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD do 

IBGE. Como se verifica, a maior taxa de informalidade está situada no setor da 

construção civil, no qual 53,18% dos empregados estão em situação informal. Outro setor 

com alto grau de informalidade é a agricultura (43,61%), muito embora já se tenha 

verificado o pouco dinamismo deste setor no município de Paranaguá. 

 

GRÁFICO 31 - TAXA DE INFORMALIDADE POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM PARANAGUÁ (2016) 

FONTE: PNAD, 2016; MINISTÉRIO DO TRABALHO - OBSERVATÓRIO NACIONAL DO MERCADO DE 
TRABALHO, 2017 

 



 

283 

A situação de informalidade apresentada no Gráfico 31 tem impactos direto no rendimento 

da população nesta situação. Em termos gerais, os empregos maiores rendimentos se 

contextualizam dentro de uma relação formal de trabalho. Neste sentido, os dados do 

Censo Demográfico de 2010 do IBGE sobre o rendimento médio para a população 

ocupada, por posição na ocupação ajudam a elucidar a questão da informalidade. Embora 

sejam dados de 2010, não há motivos para acreditar em mudanças estruturais na questão 

da informalidade. Neste sentido, enquanto a renda percebida por empregados com 

carteira assinada era de R$ 1.827,93, os empregados sem carteira de trabalho assinada 

apresentavam rendimento aproximadamente 33% a menos. Aqueles que trabalham por 

conta própria também são considerados informais e, neste caso, apresentam um 

rendimento médio superior aos empregados sem carteira de trabalho.  

TABELA 75 - VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DO TRABALHO PRINCIPAL DAS PESSOAS 
OCUPADAS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO EM PARANAGUÁ (2010) 

Posição na ocupação Rendimento médio mensal* (R$) 

Empregados 1.758,52 

Empregados - com carteira assinada 1.827,93 

Empregados - militares e funcionários públicos estatutários 3.234,71 

Empregados - sem carteira de trabalho assinada 1.216,56 

Empregados - demais empregados 1.828,47 

Conta própria 2.204,26 

Empregadores 7.590,30 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010 

Nota: * valores a preços de 2016 (IPCA) 

Uma maneira de verificar a relação direta entre a atividade portuária e a economia do 

município de Paranaguá é introduzir a variação anual do Produto Interno Bruto e da 

atividade portuária. Essas duas informações já foram analisadas ao longo do estudo. O 

GRÁFICO 27 apresenta a relação entre essas duas variáveis. Conforme pode ser verificado 

no gráfico, existe uma relação direta entre a variação do PIB e da movimentação de carga 

(o que representa a atividade portuária) no período de 2002 a 2011. 

Retomando as informações do Gráfico 29, no qual consta a distribuição percentual do 

VAB de Paranaguá, e onde se verifica que o setor terciário é responsável por quase 70% 

do Valor Adicionado Bruto do município, conforme se verifica no Gráfico 32, é possível 
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corroborar essa hipótese de que a economia de Paranaguá é pautada principalmente pela 

atividade portuária, direta ou indiretamente. 

 

GRÁFICO 32- VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL DO PIB E DA MOVIMENTAÇÃO DO PORTO DE PARANAGUÁ 
(2002-2011) 

FONTE: IBGE – PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL, 2010; APPA, 2012 

 

A Tabela 76 apresenta a composição das receitas tributárias de Paranaguá no ano de 

2013. Conforme os dados abaixo, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

(ISSQN) é responsável por praticamente 77% das receitas tributárias. De maneira direta 

ou indireta, as receitas provenientes do ISSQN estão relacionadas à atividade portuária. 

TABELA 76 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE PARANAGUÁ (2013) 

Categorias % 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 9,5% 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) 4,0% 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 2,3% 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 76,9% 

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4,5% 

Taxas pela Prestação de Serviços 2,8% 

Total 100% 

Fonte: Prefeitura de Paranaguá; IPARDES, 2016 
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6.3.2.6.2 Economia de subsistência 

As condições naturais de Paranaguá limitam a atividade agrícola do município, uma vez 

que grande parte da área é inapropriada para o cultivo. Dessa forma, a limitada 

agricultura de Paranaguá tem característica de subsistência. A produção agrícola do 

município é baseada no cultivo de banana e mandioca, tendo também uma produção 

marginal de cana de açúcar, milho, palmito pupunha e arroz.  

A pesca em Paranaguá é considerada de pequena escala e serve à subsistência com 

pequeno excedente comercializado. O Gráfico 33 exemplifica a porcentagem do valor 

bruto da produção rural de Paranaguá no ano de 2015. O valor bruto foi de  

R$ 15.5 milhões, sendo que os três produtos específicos com maior valor foram: camarão 

(R$ 4,1 milhões) com 27%, pescado marinho (R$ 2,6 milhões) com 17% e o cultivo de 

mandioca, com valor de produção na ordem de R$ 1,9 milhões, o que representou 13% 

do VBP da atividade primária municipal. 

 

GRÁFICO 33 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO RURAL DE PARANAGUÁ (2015) 

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DO PARANÁ DE ABASTECIMENTO, 2015 

6.3.3 Área de Influência Socioeconômica Direta - AID 

A área de influência socioeconômica direta deste empreendimento compreende os 

seguintes bairros: 1) Vila Alboitt, 2) Serraria do Rocha, 3) Vila Rute, 4) Vila Portuária e 5) 

Rocio, todos localizados na ZIP, conforme a delimitação espacial urbana determinada 

pelo Plano Diretor Municipal em vigor. A superfície total deste conjunto de bairros é de 

218,9 hectares, sendo que mais de 70% deste território é ocupado por estruturas 
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logístico-industriais. Na parte restante, correspondente a 33,7%, encontravam-se, 

segundo o Censo IBGE 2010, 1.724 domicílios ocupados, com densidade de 23,3 

domicílios por hectare, ou seja, uma distribuição média de 435 metros quadrados de 

terreno por moradia. Para o cálculo da densidade domiciliar utilizou-se apenas a área 

residencial remanescente, delimitada a partir de levantamentos empíricos e análises de 

imagens de satélites. A Tabela 77 apresenta a razão entre as áreas com uso e ocupação 

residencial e a superfície dos bairros, assim como o número de domicílios ocupados e a 

quantidade média de domicílios por hectare em cada bairro que compõe a AID.  

TABELA 77 – SUPERFÍCIE DOS BAIRROS, DAS ÁREA RESIDENCIAIS REMANESCENTES E NÚMERO 
DE DOMICÍLIOS NO INTERIOR DA AID 

Bairro 
Superfície 

total
1 

(Hectares) 

Superfície das 
áreas 

residenciais
2
 

(Hectares) 

Razão 
1:2

 
Domicílios 
ocupados 

Domicílios 
por hectare 

Rocio 25,2 12,2 48,5% 145 11,9 

Serraria do Rocha 42,7 18,2 42,7% 455 24,9 

Vila Alboitt 40,2 10,9 27,1% 369 33,8 

Vila Portuária 83,3 11,3 13,6% 163 14,4 

Vila Rute 27,5 15,8 57,6% 592 37,4 

Total 218,9 68,5 31,3% 1.724 25,2 

Fonte: Censo IBGE 2010; Levantamentos empíricos, 2018 

No mapa mostrado na Figura 23 exibe as áreas residenciais em relação às estruturas 

logístico-industriais em cada bairro que compõe a AID. Como se observa, as áreas 

residenciais que cederam espaço à expansão das estruturas retroportuárias se 

concentram nos bairros localizados mais próximos aos cais de atracação, tanto de granéis 

líquidos, como sólidos. Na Vila Portuária foram instalados os atracadouros da empresa 

Cattalini e do terminal público de álcool. Junto a estes, foram instaladas, também, 

estruturas para armazenagem de granéis líquidos, o que demandou, de forma gradativa, a 

transformação do uso e ocupação de residencial para logístico-industrial nos espaços 

contíguos que se localizavam no entorno. Em razão disso, a Vila Portuária tem apenas 

13,6% do seu território original, onde se registram áreas residenciais remanescentes, com 

163 domicílios ocupados em 2010. 

O bairro do Rocio, apesar de sua posição geográfica estratégica para a atividade 

portuária, situado à beira-mar, ao contrário dos demais, mantém a totalidade do seu 

território isenta destas atividades em razão da exigência legal de conservação do seu 
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patrimônio histórico, cultural e religioso, conforme o plano diretor municipal em vigor. 

Desse modo, o bairro Rocio abrigava, de acordo com o Censo IBGE 2010, 145 domicílios 

ocupados, registrando a mais baixa densidade domiciliar em razão da existência de ampla 

área reservada ao Santuário do Rocio e à preservação ambiental. 

 

FIGURA 54 – ÁREA DE INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA DIRETA 

FONTE:  CENSO IBGE 2010 

6.3.3.1 A Zona de Interesse Portuário - ZIP 

Em mais da metade do território da ZIP são desenvolvidas atividades relacionadas ao 

porto de Paranaguá destacando-se, entre estas, a operação de armazéns de granéis 

sólidos e líquidos. Não obstante, conforme o Censo IBGE 2010, havia, na ZIP, naquele 

ano, 9,6 mil domicílios onde viviam 30,7 mil habitantes, o que correspondia a 21,9% da 
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população municipal, no ano referido. Neste universo, a população na área de influência 

socioeconômica direta correspondia a 7.811 pessoas residentes em 2.436 domicílios. 

Atualmente (2018), esta população se reduziu, como se analisará na sequência, em razão 

da intensificação das conversões de áreas residenciais em áreas logístico-industriais, por 

meio da aquisição de imóveis por parte dos empreendedores. A Figura 55 apresenta os 

bairros da ZIP com a indicação das áreas de uso residencial e portuário no ano de 2018, 

com base na análise de imagens de satélite e na divisão territorial proposta para o Censo 

IBGE 2010. 

 

FIGURA 55 – BAIRROS E ÁREAS RESIDENCIAIS NA ZONA DE INTERESSE PORTUÁRIO - ZIP 

FONTE: LEVANTAMENTOS EMPÍRICOS, 2017; CENSO IBGE, 2010 
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O bairro Dom Pedro II, onde se encontram os cais de atracação para granéis sólidos e 

contêineres, é integralmente ocupado por atividades portuárias, não existindo domicílios 

em seu interior. O bairro Vila Portuária abriga os terminais de granéis líquidos, público e 

privado, e seu território está praticamente tomado pela atividade portuária e retroportuária, 

havendo, ainda, áreas remanescentes com uso e ocupação residenciais, especialmente 

nas proximidades da avenida Bento Rocha. Estes dois bairros, Dom Pedro II e Vila 

Portuária, se constituem como os espaços específicos com territórios à beira-mar, numa 

extensão de 5 quilômetros, os quais são utilizados para a acostagem de navios de todos 

os tipos, conforme se vê na Figura 55. Nesta figura se pode observar que o crescimento 

das atividades econômicas, que dão suporte ao porto de Paranaguá, demandaram a 

expansão das estruturas físicas aos bairros vizinhos, processo esse que se encontra em 

pleno desenvolvimento. Assim, encontram-se, já, ocupados por estruturas de apoio à 

atividade portuária, de forma quase integral, os territórios dos bairros Costeira, 29 de 

Julho, Industrial, Vila Guadalupe, Vila Alboitt, Vila Rute e Serraria do Rocha. Nestes 

bairros, o processo em curso de aquisições de imóveis visando à conversão dos seus 

usos, de residenciais para logísticos e industriais, acontecem de forma mais intensa para 

o atendimento às demandas portuárias. As regiões no interior da ZIP, onde se registra 

atualmente a maior concentração de domicílios abriga os bairros Vila Guarani, Padre 

Jackson, Porto dos Padres, Vila Cruzeiro e Beira-Rio. Esta região é banhada pelo rio 

Emboguaçu e pela baía de Paranaguá, onde se registram áreas com alta sensibilidade 

ambiental, remanescentes vegetais de mangues, suscetíveis à inundações por marés e 

drenagens, ocupadas por moradias, em grande parte, de forma desordenada e irregular, 

caracterizadas pelo IBGE como “aglomerados subnormais”. 

Para o presente estudo, dá-se destaque ao diagnóstico das condições de vida e trabalho 

dos moradores dos bairros Vila Alboitt e Serraria do Rocha, os quais se encontram no 

entorno das áreas a serem afetadas de forma direta pela Ampliação TGL – Terin, quais 

sejam, armazéns de granéis líquidos e dutos ligados aos terminais portuários. Não 

obstante, ressalta-se que as influências socioeconômicas diretas do empreendimento em 

planejamento sobre os bairros vizinhos Vila Rute e Vila Portuária, os quais abrigam em 

seus territórios empreendimentos similares e devem receber, com as novas instalações, 

novos dutos irá interferir no modo de vida dos seus moradores. Na sequência são 

apresentadas as análises das mudanças nos modos de vida e trabalho dos moradores 
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dos bairros com áreas residenciais remanescentes e que já abrigam intensa atividade 

logístico-industrial: Vila Alboitt e Serraria do Rocha. 

6.3.3.1.1 Bairro Vila Alboitt 

Foram realizados levantamentos empíricos junto aos moradores da Vila Alboitt, conforme 

exposto na seção de aspectos metodológicos, a fim de conhecer, em termos relativos, as 

suas condições atuais de vida e trabalho, além da percepção sobre o empreendimento 

em durante a fase de instalação e posteriormente sua fase de operação. O território da 

Vila Alboitt é subdividido em 2 setores censitários, códigos 411820405000029 e 

411820405000030 e, como já mencionado, estima-se a existência de 226 domicílios com 

população aproximada a 694 pessoas. A Tabela 78 e a Tabela 79 apresentam o tipo de 

uso e ocupação conforme as quadras que compõem cada setor censitário, juntamente 

com a quantidade de domicílios remanescentes. A Figura 56 contribui para a visualização 

das quadras e adensamento domiciliar remanescente. 

TABELA 78 - USO E OCUPAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO 411820405000029 

Quadra Quantidade de domicílios Uso/Ocupação 

Q-29-1 0 Granéis sólidos 

Q-29-2 10 Domicílios 

Q-29-3 27 Domicílios 

Q-29-4 14 Domicílios 

Q-29-5 9 Domicílios 

Q-29-6 4 Domicílios 

Q-29-7 7 Domicílios 

Q-29-8 0 Granéis líquidos 

Q-29-9 0 Granéis líquidos 

Q-29-10 2 Granéis sólidos/Domicílios 

Q-29-11 0 Granéis líquidos 

Q-29-12 18 Domicílios 

Total 91 - 

Fonte: Censo IBGE 2010; Levantamentos empíricos, 2018 

TABELA 79 - USO E OCUPAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO 411820405000030  

Quadra Quantidade de domicílios Uso/Ocupação 

Q-30-1 8 Domicílios 

Q-30-2 14 Domicílios 

Q-30-3 0 Granéis sólidos 
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Quadra Quantidade de domicílios Uso/Ocupação 

Q-30-4 0 Granéis sólidos 

Q-30-5 69 Domicílios 

Q-30-6 10 Domicílios 

Q-30-7 15 Domicílios 

Q-30-8 19 Domicílios 

Total 135 - 

Fonte: Censo IBGE 2010; Levantamentos empíricos, 2018 

A Figura 56 apresenta a localização dos domicílios com a indicação dos setores 

censitários e quadras relacionados à área a ser atingida pelo empreendimento, que é 

objeto deste estudo. 

 

FIGURA 56 – ÁREAS RESIDENCIAIS REMANESCENTES NA VILA ALBOITT, NO ENTORNO DA ADA 

FONTE: LEVANTAMENTOS EMPÍRICOS 2018; CENSO IBGE 2010 
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Com base na Figura 56 e na Tabela 78 e na Tabela 79 observa-se intensa atividade 

logístico-industrial referente aos granéis líquidos nas quadras 8, 9, 10 e 11 do setor 29. 

Já, as quadras 2, 3 e 5, do setor 29 e 7 e 8, do setor 30, têm uso exclusivo residencial. O 

IBGE havia recenseado, em 2010, 427 domicílios na Vila Alboitt, onde viviam 1.310 

pessoas. Com base em levantamentos empíricos e exames minuciosos de imagem de 

satélite referentes aos setores censitários que compõem a Vila Alboitt, realizados 

especialmente para este estudo, em setembro de 2018, foi possível estimar a existência 

de 226 domicílios neste bairro. Ou seja: 201 moradias em Vila Alboitt, juntamente com 

seus terrenos, foram adquiridas por terceiros nos últimos oito anos e tiveram seus usos 

modificados com vistas ao atendimento das demandas retroportuárias, o que significa 

uma redução de 47,1% no número de domicílios deste bairro, em relação a 2010. 

A Foto 49 mostra uma vista de área residencial remanescente na Vila Alboitt, contígua à 

área do futuro Terminal 3, a ser diretamente afetada. 

 

FOTO 49 – VISTA DE ÁREA RESIDENCIAL REMANESCENTE NA VILA ALBOITT, CONTÍGUA À ÁREA A SER 
DIRETAMENTE AFETADA 

FONTE: TERIN, 2018 

6.3.3.1.2 Bairros Serraria do Rocha e Vila Rute 

O bairro Serraria do Rocha deve ser, também, atingido por armazéns de granéis líquidos 

e dutos a serem instalados em seu território. De acordo, com o Censo IBGE 2010, havia 

522 domicílios neste bairro, onde viviam 1.609 moradores. A Figura 57 permite visualizar 

a localização destes domicílios em relação ao empreendimento em operação e as áreas 

onde serão implantados os Terminais 2 e 3. Embora grande parte do bairro Serraria do 
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Rocha tenha sido convertida em áreas com atividades logístico-industriais, pouco mais da 

metade de seu território ainda abriga áreas residenciais.  

 

FIGURA 57 – ÁREAS RESIDENCIAIS REMANESCENTES NOS BAIRROS SERRARIA DO ROCHA E VILA 
ALBOITT, NO ENTORNO DA ADA 

FONTE: LEVANTAMENTOS EMPÍRICOS 2018; CENSO IBGE 2010 

 

Em território contíguo ao bairro Serraria do Rocha se encontra o bairro Vila Rute, este 

também com quase a metade de seu território convertido ao uso logístico-industrial. De 

acordo com o Censo IBGE 2010, o bairro Vila Rute abrigava 659 domicílios em que 

residiam 2.175 pessoas. O número de domicílios em Vila Rute se reduziu ao longo da 

última década em razão da instalação de armazéns de granéis líquidos em parte do seu 

território. O número atual de domicílios e moradores, entretanto, depende de estudos e 
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levantamentos a se realizar futuramente e que não atendiam ao escopo do presente 

estudo.  

6.3.3.2 Incômodos na percepção dos moradores 

Os incômodos apontados pelos moradores dos bairros na Zona de Interesse Portuário 

estão relacionados a: 1) tráfego de caminhões; 2) tráfego de trens; 3) concentração de 

material particulado, gases e odores na atmosfera; 4) emissão de ruídos; 5) presença de 

elevado número de indivíduos estranhos à comunidade, de diferentes origens e perfis 

socioculturais; 6) aumento da criminalidade decorrente do tráfego e consumo de drogas; 

7) riscos de acidentes como incêndios e explosões; 8) desativação de serviços públicos 

de saúde e educação; 9) desativação de estabelecimentos de comércio de bens e 

serviços, como supermercados, farmácias e padarias, entre outros e 10) expectativas 

sobre a mudança das famílias para fora da ZIP. 

A percepção dos indivíduos acerca dos incômodos que recaem sobre as suas 

comunidades se manifesta de forma diversa, conforme o tipo de alteração que se produz 

em seus modos de vida e a distância entre as suas moradias e as estruturas de onde 

emanam as interferências. Não obstante, os moradores da ZIP estão submetidos aos 

efeitos adversos dos empreendimentos portuários, tanto em seus espaços cotidianos de 

moradia, como nos deslocamentos diários que o convívio social determina. Nas seções 

seguintes procede-se à análise dos incômodos relatados acima, a partir das informações 

e observações sobre modos de vida, trabalho e expectativas sociais gerais coletadas nos 

bairros. 

6.3.3.2.1 Tráfego de caminhões 

As interferências do tráfego de caminhões sobre as comunidades na ZIP se traduzem em 

impactos efetivos quando relacionadas aos danos físicos às estruturas viárias, tais como 

as vias pavimentadas e passeios, entre outras; também, quando se referem à geração de 

ruídos e à emissão de partículas na atmosfera. Por outro lado, significam riscos potenciais 

quanto à ocorrência de acidentes com veículos ou pedestres. No entorno das vias de 

maior movimentação de veículos - e que têm a função principal de ligação aos armazéns 

portuários, como a avenida Bento Rocha, estes impactos e riscos adversos vêm 

inviabilizando as atividades econômicas dos empreendimentos de pequeno porte 
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desenvolvidas pelos moradores locais. Mesmo, as condições de moradia, relativas à 

poluição sonora e dispersão de partículas, têm motivado o desejo de mudança para 

outros locais.  

A Foto 50 mostra o obstáculo interposto por moradores sobre a via de pedestres para 

impedir trânsito de caminhões na Vila Alboitt. 

 

FOTO 50 – OBSTÁCULO INTERPOSTO POR MORADORES SOBRE VIA DE PEDESTRES PARA IMPEDIR O 
TRÂNSITO DE CAMINHÕES NA VILA ALBOITT 

FONTE: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

As vias secundárias, nos bairros Vila Alboitt e Serraria do Rocha, as quais agregavam em 

suas funções originais o serviço exclusivo de acesso às moradias, tiveram estas funções 

alteradas e passaram a funcionar como vias de acesso às estruturas de armazenagem 

que proliferam no entorno. Com isso, os moradores destes locais se queixam dos danos 

físicos frequentes ao leito das vias, calçadas e meio-fios. Há casos, conforme indicado por 

moradores durante os trabalhos de campo realizados para este estudo, de obstáculos 

dispostos nas margens das ruas, como tubos de concreto com 1 ou mais metros de 

diâmetro, para impedir que caminhões trafeguem sobre calçadas e meio-fios. Muitos 

trabalhadores que atuam na ZIP utilizam bicicletas para o deslocamento diário, seja no 

interior da própria zona portuária ou originários de outros pontos da cidade. O sistema 

viário local, entretanto, a não ser por algumas exceções, restringe enormemente a 

utilização deste meio de transporte devido à exclusividade e intensidade do tráfego de 
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caminhões. A Foto 51 mosta uma oficina para conserto de bicicletas, improvisada em 

moradia na Vila Alboitt. 

 

FOTO 51 – OFICINA PARA CONSERTO DE BICICLETAS, IMPROVISADA EM MORADIA NA VILA ALBOITT 

FONTE: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

Na rua Dona Ludovica Bório, onde se pretende instalar o Terminal 2, há cerca de 6 meses 

passou a operar o novo Terminal de Granéis Líquidos da Companhia Brasileira Logística - 

CBL. Segundo relatam os moradores desta região, o trânsito pesado de caminhões 

diminuiu bastante, ficando restrito aos caminhões que servem à empresa instalada no 

local. Recentemente foi construída uma entrada sobre a calçada para os caminhões 

realizarem o abastecimento nesta empresa. A proximidade em que os caminhões passam 

do muro da empresa para realizar a manobra de acesso aos tanques causa desconforto 

aos vizinhos que ficam receosos com a possibilidade de um acidente, embora tenham 

sido informados que os tanques localizados próximos ao muro se encontram vazios e 

assim permanecerão até a retirada total dos moradores localizados nas imediações da 

empresa. A Foto 52 mostra o acesso dos caminhões para abastecimento em empresa 

localizada próximo a área do TGL – Terin. 
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FOTO 52 – ACESSO DE CAMINHÕES PARA ABASTECIMENTO EM EMPRESA LOCALIZADA PRÓXIMO A ÁREA 
DO TGL – TERIN 

FONTE: CAROLINA IAROSZ, 2018 

6.3.3.2.2 Tráfego de trens 

No interior da ZIP, existem dois ramais ferroviários em operação que atendem às 

estruturas portuárias no bairro Dom Pedro II (retroárea dos berços de atracação de 

granéis sólidos) e nos bairros Vila Alboitt (retroárea dos berços de atracação de granéis 

líquidos) e Vila Portuária: esta última abriga os terminais marítimos de granéis líquidos.  

A Foto 53 mostra trecho de via férrea em área residencial remanescente na Vila Alboitt. 

 

FOTO 53 – TRECHO DE VIA FÉRREA EM ÁREA RESIDENCIAL REMANESCENTE NA VILA ALBOITT 

FONTE: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 
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Os principais problemas relacionados aos impactos gerados pela tráfego de trens sobre 

os moradores locais, conforme levantamentos realizados, acontecem junto ao 

entroncamento destes ramais, no cruzamento destas vias férreas com a avenida Coronel 

Santa Rita. No entorno deste entroncamento são encontradas 25 edificações residenciais 

que integravam o complexo ferroviário em tempo passado e foram habitadas por 

funcionários da antiga rede ferroviária. Na atualidade, setembro de 2018, estas 

residências seguem servindo à moradia de famílias que sobrevivem aos impactos 

crescentes advindos da intensificação das atividades portuárias. A Foto 54 apresenta uma 

residência habitada na Vila alboitt, junto à linha férrea em operação e desprovida de 

estruturas viárias. 

 

FOTO 54 – RESIDÊNCIA HABITADA NA VILA ALBOITT, JUNTO À LINHA FÉRREA EM OPERAÇÃO E 
DESPROVIDA DE ESTRUTURAS VIÁRIAS  

FONTE: JOSÉ RENATO TEXIEIRA DA SILVA, 2018 

 

Como se registrou em campo, várias das residências próximas à linha férrea não dispõem 

de infraestrutura urbana adequada devido à inexistência de vias de acesso para veículos 

ou pedestres: os moradores locais se deslocam pelas faixas de domínio da ferrovia 

necessitando, às vezes, de realizar travessias sobre os trilhos. Um morador local relatou 

atropelamento, por trem, de ciclista que aguardava para realizar a travessia junto ao 

cruzamento da ferrovia com a avenida Coronel Santa Rita. 
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6.3.3.2.3 Concentração de material particulado, gases e odores na atmosfera 

O problema da poluição do ar é apontado por todos os moradores da ZIP sendo, porém, 

percebido de forma diversa pelos que estão próximos aos armazéns de granéis sólidos 

em relação aos que vivem no entorno dos tanques de granéis líquidos. Enquanto estes 

últimos relatam a presença de gases na atmosfera, fenômeno este detectado pela 

ocorrência de odores característicos, os primeiros informam a dispersão de partículas que 

acreditam ser provenientes do manuseio de “adubos” ou grãos, além da poeira gerada 

pela movimentação de caminhões e máquinas. É comum a atribuição a estes processos 

como sendo a causa de doenças respiratórias, principalmente por mulheres com mais de 

50 anos, doenças estas incidentes sobre elas mesmas e/ou em crianças. 

A Foto 2 mostra uma residência com telhado revestido por camada vegetal, supostamente 

em razão da umidade e matéria orgânica dispersa na atmosfera, no bairro Vila Alboitt 

 

FOTO 55 – RESIDÊNCIA COM TELHADO REVESTIDO POR CAMADA VEGETAL, SUPOSTAMENTE EM RAZÃO 
DA UMIDADE E MATÉRIA ORGÂNICA DISPERSA NA ATMOSFERA, NO BAIRRO VILA ALBOITT 

FONTE: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

Não obstante a falta de certeza sobre estes nexos causais, sobre a relação entre modo de 

vida e saúde humana, devido à falta de estudos específicos, os indivíduos pertencentes à 

estas comunidades cujas moradias se encontram mais próximas dos empreendimentos 

geradores destes impactos, se preocupam com riscos diversos que dizem não conhecer. 

Para exemplificar, alguns moradores questionados sobre estes assuntos, citam incidentes 

como pequenos incêndios ou vazamentos de gases, cujo incômodo e temor às vezes têm 
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motivado a convocação, em caráter de emergência, por iniciativa popular, de bombeiros e 

agentes de segurança pública. Tal foi o caso relatado, cuja ocorrência se deu no último 

mês de agosto/2018, de vazamento de gás, supostamente “nafta”, em tanques de granéis 

líquidos em operação no bairro Vila Rute. Tais informações foram descritas, em detalhes, 

por membros da ONG Príncipe Amigo, com sede no bairro referido, e de frequentadores 

de um bar próximo a entrada do empreendimento de granéis líquidos, empreendimento 

este que teria passado, segundo estes informantes, pela inspeção dos bombeiros. 

6.3.3.2.4 Emissão de ruídos 

Os ruídos, segundo a grande parte dos entrevistados, se caracterizam como um dos 

piores impactos para quem vive nesta região. A quem diga que esteja acostumado, mas, 

em grande parte o que se ouve, são queixas dos moradores locais sobre os problemas de 

saúde relacionados ao stress causado por diversos ruídos emitidos pelos veículos que 

circulam na região e operações industriais nela realizada. Permanecer por algum tempo 

nesta região tentando conversar com os moradores locais gera ansiedade pela dificuldade 

em ouvir o outro e tentar se concentrar. A Foto 56 mostra o tráfego simultâneo de trens e 

caminhões em área residencial do bairro Vila Alboitt e Serraria do Rocha. 

 

FOTO 56 – TRÁFEGO SIMULTÂNEO DE TRENS E CAMINHÕES EM ÁREA RESIDENCIAL DO BAIRRO VILA 
ALBOITT E SERRARIA DO ROCHA 

FONTE: JOSE RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

Algumas operações, segundo entrevistados, acontecem no período noturno, prejudicando 

o sono de quem vive nas proximidades. Um morador que possui um comércio no local 
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disse se sentir desorientado, a ponto de fechar as portas do seu estabelecimento e tentar 

“fazer outra coisa para tentar diminuir o incômodo”. Este mesmo senhor disse ter sido 

diagnosticado com labirintite e acredita que a maneira como tem vivido nos últimos anos 

tenha contribuído para o desencadeamento da doença. Sua esposa sofre crises de 

enxaqueca e por diversas vezes foi levada ao pronto-socorro.  

6.3.3.2.5 Presença de elevado número de indivíduos estranhos à comunidade, de 

diferentes origens e perfis socioculturais 

Os moradores mais antigos da região relatam a época em que o bairro era tranquilo, 

todos os vizinhos se conheciam e possuíam relação de proximidade e solidariedade. Nos 

últimos anos, com a crescente venda de propriedades para empresas imobiliárias e/ou 

empreendedores, os laços de vizinhança vêm se alterando, deixando vazios os espaços 

antes ocupados por várias famílias. Outras famílias, no entanto, pressionadas pelos 

impactos gerados na região, abandonam suas casas, migrando para outras regiões em 

busca de melhor qualidade de vida. A Foto 57 mostra o aspecto de caminho entre 

empreendimento logístico-industrial e área residencial remanescente no bairro Vila Rute. 

 

FOTO 57 – ASPECTO DE CAMINHO ENTRE EMPREENDIMENTO LOGÍSTICO-INDUSTRIAL E ÁREA 
RESIDENCIAL REMANESCENTE NO BAIRRO VILA RUTE 

FONTE: JOSÉ RENATO TEXIERA DA SILVA, 2018 
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Estes imóveis sofrem depredações e são atrativos para quem vive nas ruas ou é usuário 

de drogas, gerando com isso desconforto e insegurança entre os vizinhos. Um 

entrevistado disse que seus pais, já com idade avançada, deixaram a cidade, mas ele se 

obrigou a permanecer para garantir a segurança do imóvel. Uma casa grande e com boa 

estrutura, localizada em uma rua onde vários imóveis foram depredados. Segundo o 

entrevistado, nenhuma daquelas casas foi vendida, as famílias simplesmente desistiram 

de viver ali.  

6.3.3.2.6 Aumento da criminalidade decorrente do tráfico e consumo de drogas 

Como em todas as grandes cidades o tráfico ameaça a segurança e a vida das pessoas e 

o consumo de drogas se tornou questão de saúde pública. A preocupação com este tema 

foi apresentada durante as entrevistas como algo que afeta em alguma instância a vida de 

quem reside nesta região. Casos de violência relacionada ao tráfico e ao uso de drogas 

foram relatados. Furtos às residências, assaltos na rua durante o dia, tiros e até 

assassinatos. Isso se deve em grande parte, segundo entrevistados, à falta de estruturas 

de segurança pública no local.  

6.3.3.2.7 Riscos de acidentes como incêndios e explosões 

O temor de que algum acidente que venha a causar incêndios e ou explosões nos 

tanques de armazenamento localizados nos bairros em estudos aparece em todas as 

entrevistas realizadas, revelando grande preocupação dos moradores residentes nesta 

região. Devido à proximidade dos tanques com as residências, em caso de incêndios ou 

explosões, segundo um entrevistado, nada poderia ser feito. Este mesmo entrevistado 

questiona a distância segura, das moradias, para a instalação de um tanque de produtos 

inflamáveis, considerando que o mesmo reside a pouco mais de 60 metros de um tanque, 

que segundo lhe informaram, desde a sua instalação se encontra vazio. Segundo 

informações que recebeu da empresa proprietária dos tanques, estes ficarão vazios até a 

remoção de todos os moradores localizados próximos aos tanques. A Foto 58 apresenta a 

via exclusiva para acesso de veículos-tanque em armazém de granéis líquidos na Vila 

Rute. 
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FOTO 58 – VIA EXCLUSIVA PARA ACESSO DE VEÍCULOS-TANQUE EM ARMAZÉM DE GRANÉIS LÍQUIDOS NA 
VILA RUTE 

FONTE: CAROLINA IAROSSZ, 2018 

 

A informação sobre a possibilidade da instalação de novos terminais de graneis líquidos 

no bairro Vila Alboitt faz aumentar a insegurança e a necessidade de se mudar para outro 

local, considerou uma entrevistada, que complementou, ainda: “Ninguém está contente de 

morar nestas condições”. Com certa indignação, questionou-se: “Será que algum destes 

empresários, diretores, se sentiriam seguros em morar aqui?” Outra questão que gera 

grande temor entre os moradores locais é a falta de informação e de clareza nos 

processos, segundo apontam. Segundo eles, quando ocorreu o último incidente na região, 

durante o mês de agosto de 2018, foi relatado que um vazamento de gás teria causado 

certo mal-estar físico em alguns dos moradores. Segundo disseram alguns moradores, 

durante o trabalho de campo para este estudo, os responsáveis pela empresa, de cujas 

instalações vazou o gás, informaram tratar-se de ação negligente de um funcionário que 

acabou sendo demitido. Todavia, segundo criticam estes moradores, as medidas de 

segurança executadas não envolveram os residentes próximos, no sentido do 

fornecimento de explicações sobre a origem da ocorrência ou das instruções sobre como 

proceder. “Em caso de um acidente mais grave, o que se pode fazer?” pergunta um 

morador entrevistado para o presente estudo. Segundo este conjunto de moradores do 

bairro Vila Rute, órgãos de imprensa, assim como bombeiros e policiais, estiveram no 

local e testemunharam a presença de forte odor na atmosfera em razão de vazamento, 

entretanto, o fato não teria sido noticiado, segundo afirmaram. A imprensa esteve no local 
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durante o ocorrido, mas nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada, o que preocupou 

a população fazendo crescer a sensação de insegurança.  

6.3.3.2.8 Desativação de serviços públicos de saúde e educação 

Ao longo dos últimos anos algumas estruturas que ofereciam serviços públicos aos 

moradores da região portuária foram sendo desativadas. Segundo informações dos 

entrevistados, moradores do bairro Vila Alboitt e Serraria do Rocha, foram duas escolas e 

uma unidade básica de saúde. A razão teria sido a diminuição do público atendido por 

estes estabelecimentos. Os problemas de segurança pública, devido à modificação do 

uso e ocupação do solo na região, também foram determinantes para o fechamento. O 

Colégio Estadual Estados Unidos, localizado no bairro Industrial, vizinho aos bairros 

Alboitt e Serraria do Rocha com mais de 70 anos de história, é um dos estabelecimentos 

que ofereciam ensino fundamental e médio para os alunos desta região.  

Segundo informações do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá (NRE), o Colégio 

Estadual Estados Unidos possuía capacidade para atender 1.600 estudantes, mas a 

queda no número de alunos, ano após ano, foi crescente a partir de 2010, quando a 

retirada dos moradores desta região se tornou significativa. Pais de alunos que residiam 

em outros bairros, passaram a considerar perigoso manter os filhos estudando numa 

região com a presença de muitos caminhões. Segundo a chefe do NRE, ainda, está em 

curso um processo que abarca a possibilidade de um leilão para a venda do espaço às 

empresas instaladas na região. O recurso financeiro obtido pela venda seria investido em 

outras escolas do município (FOLHA DO LITORAL, 2018). 

A Foto 59 apresenta a unidade estadual de ensino no bairro Serraria do Rocha. 
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FOTO 59 – UNIDADE ESTADUAL DE ENSINO NO BAIRRO SERRARIA DO ROCHA 

FONTE: JOSE RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

Atualmente, os moradores dos bairros Alboitt e Serraria do Rocha utilizam os 

equipamentos públicos dos bairros vizinhos, em que operam as unidades de saúde 

localizadas na Vila Guarani e Porto dos Padres e a Escola Municipal Randorfo Arzua, esta 

última localizada na divisa dos bairros Serraria do Rocha e Vila Guarani. 

6.3.3.2.9 Desativação de estabelecimentos de comércio de bens e serviços, como 

supermercados, farmácias e padarias, entre outros 

A desativação de estabelecimentos privados também está relacionada com a retirada dos 

moradores desta região. Muitos destes eram proprietários de estabelecimentos que 

tiveram seus serviços prejudicados pela constante alteração da área. Os que ainda 

resistem se queixam da diminuição da clientela principalmente em razão do trafego 

pesado na região. Muito barulho, muita poeira, insegurança. Para os moradores, a 

ausência destes estabelecimentos tem efeito negativo nas suas condições de vida. em 

razão dos deslocamentos que se tornam mais demorados e custosos. 

6.3.3.2.10 Expectativas sobre a mudança das famílias para fora da ZIP 

Em todas as entrevistas realizadas para o presente estudo, revelou-se, entre os 

moradores dos bairros em questão, a expectativa de um dia mudarem-se para outro local 

da cidade. Alguns tiveram seus imóveis sondados por compradores, mas, segundo eles, a 
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oferta recebida se mostrou inferior ao que acreditam ser o valor de mercado. Ainda, 

comparam as ofertas que recebem aos valores mais elevados negociados com vizinhos 

que venderam seus imóveis e já se mudaram para outro local. Os problemas se 

multiplicam à medida que um novo empreendimento se instala na vizinhança. A Foto 60 

mostra a vista de logradouro na Vila Rute. 

 

FOTO 60 – VISTA DE LOGRADOURO NA VILA RUTE 

FONTE: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA, 2018 

 

A última obra instalada na divisa dos bairros Vila Alboitt e Vila Rute, que se prolongara por 

2 anos, danificou a estrutura de vários imóveis localizados em frente ao empreendimento, 

além do incômodo pela geração de ruídos e poeira. O empreendedor em questão, 

cadastrou e avaliou os imóveis afetados na Vila Rute, com o intuito de reparar danos 

físicos, segundo relataram vários moradores. Entretanto, segundo os relatos recolhidos, 

nenhum proprietário havia sido compensado por nenhuma forma, até o momento 

(setembro/2018). Apesar de uma suposta promessa de reparação de danos, à guisa de 

reforma das edificações, um entrevistado afirmou que a melhor solução é a transferência 

das famílias para locais com melhores condições de vida, o que deixou de ser possível 

em seus locais atuais de residência. A informação de que um novo empreendimento se 

encontra em fase de planejamento na vizinhança causa desconforto e apreensão geral, 

devido, sobretudo, ao conhecimento que já possuem os moradores locais sobre os 

transtornos ocasionados durante a implantação e, mais tarde, durante a operação.  
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6.3.4 Área de Afetação Socioeconômica Direta – ADA 

A área a ser diretamente afetada compreende o terreno com superfície total aproximada a 

35,3 mil metros quadrados, destinado para o Terminal 3, localizado na rua Coronel Santa 

Rita, bairro Vila Alboitt e mais o terreno com superfície total aproximada a 6,4 mil metros 

quadrados, destinado para o Terminal 2, localizado na esquina das ruas José Cadilhe e 

Ludovica Bório, no bairro Serraria do Rocha. A distância entre os 2 terrenos é de 70 

metros e entre os mesmos se localiza o empreendimento de armazenagem de graneis 

líquidos (Terminal 1), na esquina das ruas Coronel Santa Rita esquina com José Cadilhe, 

para o qual se planeja a ampliação de suas estruturas. Além destes terrenos, em cujo 

interior se planeja a instalação de novas estruturas de granéis líquidos, serão diretamente 

afetadas, também, as áreas sobre as quais se pretende à instalação de dutos entre os 

armazéns de granéis líquidos e os terminais marítimos, áreas estas já afetadas por 

estruturas similares. A localização destes terrenos pode ser visualizada no mapa 

mostrado na Figura 14. 

Não se registrou a presença de edificações nos terrenos referidos acima, a serem 

atingidos pela ampliação dos armazéns de granéis líquidos, conforme pode ser observado 

na Foto 61 e na Foto 62. 

 

FOTO 61 – VISTA DA ÁREA DO TERMINAL 3 

FONTE: ADRIANA MALINOWSKI, 2018 
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FOTO 62 – VISTA DA ÁREA DO TERMINAL 2 

FONTE: DANIEL MACEDO NETO, 2018 

 

De acordo com as informações obtidas junto à vizinhança, existia, na área a ser atingida 

pela ampliação, localizada à rua Coronel Santa Rita, um conjunto de imóveis residenciais 

que foram adquiridos por uma empresa interessada na implantação de estruturas 

logístico-industriais. Ainda, de acordo com estes vizinhos, as famílias ali residentes 

mudaram-se para diversas regiões da cidade, depois da venda das residências que 

possuíam na Vila Alboitt, após terem adquirido ou construído outra moradia. Por outro 

lado, segundo informações fornecidas pelos empreendedores responsáveis pela 

ampliação dos armazéns de granéis líquidos, o terreno em questão abrigava 65 moradias. 

6.3.5 Uso e Ocupação do Solo do Entorno 

O levantamento de uso do solo foi realizado com base na interpretação manual de uma 

composição de imagens de satélite Sentinel de 14/07/2018. Trata-se de uma imagem com 

bandas do sensor (4 bandas no visível e no infravermelho, 6 bandas no “red edge” e no 

infravermelho de ondas curtas e 3 bandas para correções atmosféricas). Posteriormente, 

houve conferência em campo das classes mapeadas, confrontada com imagens gratuitas 

disponibilizadas pelo software Google Earth Pro®.  

Foram identificadas e mapeadas na AII do empreendimento seis classes de uso do solo, 

exibidas na Tabela 80. O Apêndice 10 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo exibe a 

espacialização dessas classes em Mapas de Uso e Ocupação do Solo. 
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A Tabela 80 e o Gráfico 34 exibem a área e os percentuais relativos de cada classe de 

uso do solo para a AII do empreendimento. Nota-se que cerca de 49% da área é 

antropizada, seguida por um percentual expressivo de vegetação. Importante destacar 

que a ADA está inserida em área urbana, totalmente antropizada. 

TABELA 80 - USO DO SOLO NA AII DO EMPREENDIMENTO 

Classe 
Área  
(ha) 

Percentual 

Água 114,38 4,23% 

Área antropizada 1.337,22 49,41% 

Campo 38,40 1,42% 

Campo sujo 4,22 0,16% 

Solo exposto 8,09 0,30% 

Vegetação 1.204,24 44,49% 

Total 2.706,55 100% 
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GRÁFICO 34 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AII DO TGL - TERIN 

 

A Figura 58 mostra a ocupação do solo na área próxima ao empreendimento. 
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FIGURA 58 – ILUSTRAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA PRÓXIMA AO EMPREENDIMENTO 

FONTE:  CENSO IBGE 2010 
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6.3.6 Estudo de Polo Gerador de Tráfego - PGT 

6.3.6.1 Caracterização do Sistema Viário 

A área de influência, do ponto de vista da circulação viária, é aquela em cujos trechos e 

interseções os impactos decorrentes da operação do empreendimento são 

potencialmente significativos. Levando-se em conta a distribuição espacial da demanda e 

a atual configuração físico-operacional do sistema viário da região. 

O principal meio de acesso à Paranaguá por rodovias é a BR-277. Esta via 

concessionada conecta Paranaguá a Curitiba, onde se liga com o sistema nacional de 

rodovias: 

 BR-116 norte a São Paulo e todo o norte do país; 

 BR-116 Sul à Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

 BR-376/101 à Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

 BR-476 ao Sul e Sudoeste do Paraná; 

 BR-376/277 Oeste todo o norte e oeste do Paraná e Estado do Mato Grosso; 

Outras vias que podem ser utilizadas são a BR-101, a partir de Garúva/SC, seguindo 

pelas PR-412 e PR-508, passando por Guaratuba e Matinhos até atingir a BR-277. Este 

traçado tem limitações na travessia da Baia de Guaratuba que é operada por ferry botes. 

No interior de Paranaguá as principais vias utilizadas são as Av. Cel. Santa Rita, podendo 

ser acessada tanto pela Av. Bento Rocha como pela Av. Ayrton Senna da Silva. 

O acesso ao empreendimento existente é feito através Rua Francisco de Machado, com 

saída na Rua José Cadilhe. Para o novo empreendimento o acesso será feito pela Av. 

Cel. Santa Rita. 

A classificação das vias de Paranaguá é definida pela Lei Complementar Nº 64- 2007 - 

“Dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Paranaguá, e adota outras 

providências” 

Av. Bento Rocha 

Esta via se inicia na BR-277 como o nome de Rua Paranaguá, passa a ser chamada Av. 

Sen. Atílio Fontana, para posteriormente receber o nome de Av. Bento Rocha. 
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Classificada como uma via estrutural, estas são vias com altos volumes de tráfego que 

promovem a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o sistema viário urbano, 

estruturando a acessibilidade e a mobilidade urbana. 

Esta via juntamente com a Av. Ayrton Senna da Silva, são os principais meios de conexão 

da rodovia com o porto de Paranaguá. 

Com pavimentação em concreto de cimento Portland, a via apresenta trechos com 

degradação significativa. E a sinalização horizontal está ausente. 

O fluxo de veículos ocorre em ambos os sentidos da via, mas devido à falta de 

sinalização, não é possível identificar quantas faixas existem em cada lado da via. 

  

FOTO 63 - AV.BENTO ROCHA, SENTIDO OESTE 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 64 - AV. BENTO ROCHA, SENTIDO LESTE 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Av. Ayrton Senna da Silva 

Outra importante via em Paranaguá é a Avenida Ayrton Senna da Silva. Ela se inicia 

juntamente com a Av. Bento Rocha, no término da BR-277. 

Percorrendo até o porto de Paranaguá, esta via possui sentido de fluxo nos dois sentidos, 

possuindo duas faixas para cada sentido separados em alguns trechos por um canteiro 

central e em outros por tachões e pintura horizontal. 
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A Av. Ayrton Senna da Silva, assim como a Av. Bento Rocha, é classificada como uma via 

estrutural e possui duas marginais até o cruzamento com a Av. Cel. Santa Rita. 

  

FOTO 65 - AV.AYRTON SENNA DA SILVA, SENTIDO OESTE  

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 66 - AV.AYRTON SENNA DA 

SILVA, SENTIDO LESTE 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Av. Cel. Santa Rita 

O acesso ao empreendimento pode ser feito através da Av. Ayrton Senna da Silva, na 

rotatória do cruzamento com a Av. Cel Santa Rita. 

A Avenida Coronel Santa Rita possui 11 metros de largura, dividida em duplo sentido de 

circulação, com uma faixa por sentido e mais a possibilidade de estacionamento junto ao 

meio-fio. Está pavimentada em concreto de cimento Portland. 

Ela é classificada pela Lei Complementar Nº 64- 2007 como uma via arterial – que são 

vias ou trechos de vias com significativo volume de tráfego e com a função de fazer a 

ligação entre bairros, de bairros como centros ou ainda com os municípios vizinhos. 

Os veículos com destino ou origem no empreendimento irão utilizar esta via, visto que o 

acesso ao terreno é realizado ou por esta rua, ou pela Rua Francisco Machado – através 

da Av. Cel. Santa Rita. 
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FOTO 67 - AV. CEL. SANTA RITA, SENTIDO NORTE 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 68 - AV. CEL. SANTA RITA, SENTIDO SUL 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Rua Francisco Machado 

Classificada como uma via Normal, este tipo de via tende a possuir um volume baixo de 

fluxo de tráfego por atender apenas o fluxo vicinal. 

Um dos acessos ao empreendimento ocorre na Rua Francisco Machado. A rota pode ser 

feita tanto pela Av. Bento Rocha ou pela Av. Ayrton Senna da Silva passando 

posteriormente pela Av. Cel. Santa Rita e chegando à Rua Francisco Machado. 

Possuindo um pavimento de paralelepípedo, e sem sinalização horizontal, a via possui 

uma pequena extensão que ao final se encontra o acesso ao empreendimento. 
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FOTO 69 - AV. CEL. SANTA RITA, SENTIDO NORTE 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

A seguir é apresentado o sistema viário básico das vias do entorno do empreendimento 

com base na Lei Complementar Nº 64- 2007. 
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FIGURA 59 – HIERARQUIA VIÁRIA, LEI COMPLEMENTAR Nº 64- 2007 

FONTE: PREFEITURA DE PARANAGUÁ, 2007 
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6.3.6.2 Caracterização do Sistema de Transporte Coletivo 

O transporte coletivo no Município de Paranaguá é regulamentado pela Lei Ordinária Nº 

2.815 de 19 de novembro de 2.007 e concessionado e operado pela Empresa Viação 

Rocio LTDA. 

O levantamento de dados sobre a rede física, características dos serviços das linhas do 

transporte coletivo na área de influência do Complexo de Terminais foi realizado através 

de dados disponibilizados no site http://novo.rocio.com.br/ da empresa operadora do 

sistema. 

Para esta análise de acessibilidade dos usuários (clientes, visitantes, funcionários entre e 

outros) ao sistema de transporte coletivo foram adotados padrões descrito no PlanMob - 

Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana (Ministérios das 

Cidades, 2007) onde coloca como acessível o sistema de transporte coletivo em que o 

usuário não ultrapasse a distância de 500 m de caminhada até o ponto de parada do 

transporte mais próximo. 

Na Figura 60 está ilustrada a área de cobertura de 500 m em relação ao eixo das linhas 

que circulam na área de influência. A área de influência do empreendimento está 

acessível ao transporte coletivo, tendo a circulação de cinco linhas com atendimento 

regular, sendo uma delas, Linha 16 – Madrugueiro, opera somente no período da 

madrugada entre 01h00min e as 05h30min. 

A Tabela 81 mostram as linhas que estão presentes na AID do empreendimento. 

TABELA 81 – LINHAS URBANAS DO TRANSPORTE COLETIVO NA AID 

Código Nome 

Linha 10 Interbairros Sent. Horário 

Linha 100 Interbairros Sent. Anti-Horário 

Linha 13 Circular Cais-Rodoviária 

Linha 14 Circular Via Colégio/Cais 

Linha 16 Madrugueiro 

Fonte: Viação Rocio, 2018 



 

318 

 

 

FIGURA 60 – FAIXA DE COBERTURA ESPACIAL DE 500M DAS LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO DA 

AID 

FONTE: ADAPTADO DE VIAÇÃO ROCIO, 2018 

 

O perfil da oferta das linhas que atendem a AID está apresentado na Tabela 82 e no 

Gráfico 35, para os dias úteis, sábados e domingos. Neste gráfico estão representados os 

números de viagens nos dois sentidos de fluxo. 
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TABELA 82 – OFERTA DE VIAGEM DIAS ÚTEIS, LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO NA AID 

Faixa Horária 
Nº de Viagens 

Dias Úteis Domingos Sábados Total 

01:00 - 02:00 
   

0 

02:00 - 03:00 1 1 1 3 

03:00 - 04:00 
   

0 

04:00 - 05:00 1 1 1 3 

05:00 - 06:00 1 1 1 3 

06:00 - 07:00 6 2 3 11 

07:00 - 08:00 8 4 5 17 

08:00 - 09:00 7 3 5 15 

09:00 - 10:00 3 3 4 10 

10:00 - 11:00 4 2 3 9 

11:00 - 12:00 5 4 5 14 

12:00 - 13:00 7 3 4 14 

13:00 - 14:00 8 3 6 17 

14:00 - 15:00 5 3 3 11 

15:00 - 16:00 3 3 4 10 

16:00 - 17:00 6 3 4 13 

17:00 - 18:00 6 3 4 13 

18:00 - 19:00 6 2 5 13 

19:00 - 20:00 8 2 4 14 

20:00 - 21:00 2 3 3 8 

21:00 - 22:00 4 2 4 10 

22:00 - 23:00 5 1 4 10 

23:00 - 00:00 4 2 2 8 

00:00 - 01:00 2 
 

1 3 

Total 102 51 76 229 

Fonte: Adaptado da Viação Rocio, 2018 

 

GRÁFICO 35 – OFERTA DAS LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO DA AID 

FONTE: ADAPTADO DE VIAÇÃO ROCIO, 2018 
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Observa-se um número elevado de viagens durante todo o período e que no período da 

manhã entre as 07h00min e 08h00min, onde o fluxo de passageiros é concentrado, com 

17 viagens, sendo aproximadamente uma viagem a cada 3,5 minutos por sentidos de 

fluxo. Fora do horário de pico há uma considerável oferta de viagens, chegando em média 

uma viagem a cada 5 minutos. 

A linha 10 e 100 Interbairros que atendem a região são responsáveis por 18 e 19 viagens 

respectivamente, já as Linhas 13:Circular Cais-Rodoviária e 14: Circular Via Colégio/Cais 

ambas realizam 31 viagens/dia, dados para os dias úteis. 

TABELA 83 – VIAGENS POR LINHA DA AID 

Faixa Horária Linha 10 linha 13 Linha 14 Linha 16 Linha 100 Total 

00:00 - 01:00 
 

1 1 
  

2 

01:00 - 02:00 
     

0 

02:00 - 03:00 
   

1 
 

1 

03:00 - 04:00 
     

0 

04:00 - 05:00 
   

1 
 

1 

05:00 - 06:00 
   

1 
 

1 

06:00 - 07:00 1 2 2 
 

1 6 

07:00 - 08:00 1 3 3 
 

1 8 

08:00 - 09:00 1 2 2 
 

2 7 

09:00 - 10:00 1 1 1 
  

3 

10:00 - 11:00 1 1 1 
 

1 4 

11:00 - 12:00 
 

2 2 
 

1 5 

12:00 - 13:00 2 2 2 
 

1 7 

13:00 - 14:00 1 2 3 
 

2 8 

14:00 - 15:00 1 3 
  

1 5 

15:00 - 16:00 1 1 1 
  

3 

16:00 - 17:00 1 1 2 
 

2 6 

17:00 - 18:00 1 2 2 
 

1 6 

18:00 - 19:00 1 2 2 
 

1 6 

19:00 - 20:00 1 3 3 
 

1 8 

20:00 - 21:00 1 
   

1 2 

21:00 - 22:00 1 1 1 
 

1 4 

22:00 - 23:00 1 1 2 
 

1 5 

23:00 - 00:00 1 1 1 
 

1 4 

Total Geral 18 31 31 3 19 102 

Fonte: Adaptado da Viação Rocio, 2018 



 

321 

 

Diante destes dados e com o padrão de viagens gerados pelo empreendimento não serão 

necessárias intervenções nas linhas do transporte coletivo em relação a itinerários, pois a 

cobertura espacial das linhas em operação está de acordo com os padrões de 

acessibilidade, a oferta e aos pontos de parada, considerando que o impacto gerado pelo 

local na rede é insignificante em relação à demanda das linhas, e pode ser absorvido 

através da oferta atual. 

6.3.6.3 Levantamento de Dados de Campo 

A metodologia utilizada em todos os Estudos de Campo realizados pela Ambiotech, levam 

em consideração as práticas descritas em literatura e manuais de estudos da área, como 

por exemplo o Manual de Estudos de Tráfego (2006) elaborado pelo DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte. 

Contagem Volumétrica Classificatória 

O objetivo do estudo de tráfego é obter, através de métodos sistemáticos de coleta, dados 

relativos aos elementos fundamentais do tráfego (motoristas, pedestres, veículos, vias e 

meio ambiente) e seu inter-relacionamento.  

Através da contagem volumétrica classificatória é possível conhecer o número de veículos 

que circulam por uma via, intersecção, em um determinado período de tempo. Permitem a 

determinação quantitativa da capacidade das vias e, em consequência, o estabelecimento 

dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação. 

Veículos Representativos 

Mesmo em vias de características geométricas idênticas podem apresentar diferentes 

capacidades, pois são influenciadas também pela composição do tráfego que as utiliza. 

Diante disto, os estudos de campo utilizaram uma divisão de veículos de acordo com sua 

tipologia.  

De acordo com o Highway Capacity Manual (HCM, 2000), que analisa a influência dos 

diferentes tipos de veículos de várias maneiras, em função do tipo de via, da extensão do 

trecho, do tipo de terreno, dos greides, números das faixas de tráfego em estudo, indica a 

divisão por tipologia de veículos, para locais urbanizados em cinco categorias: 

 Veículos de passeio; 
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 Caminhões; 

 Ônibus;  

 Motocicleta; e,  

 Bicicletas. 

Período de Pesquisa 

As pesquisas de contagens de tráfego foram realizadas nos dias 25 de abril de 2017 e no 

dia 19 de setembro de 2018 conforme a Tabela 84. 

Os dados foram coletados no período da manhã entre às 06h30min e 09h00min, entre às 

11h00min e às 14h30min e no período da tarde entre às 17h00min e às 20h00min. 

Localização das Interseções 

Na Tabela 84 estão relacionados a localização dos pontos onde foram coletados os dados 

de tráfego para a pesquisas de campo. 

TABELA 84 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE PESQUISA DE FLUXO DE VEÍCULOS 

Ponto Localização Data 

001 Rua Antônio Pereira x Av. Cel. Santa Rita 19/09/2018 

002 Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe 19/09/2018 

003 Av. Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita 25/04/2017 

004 Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas 19/09/2018 
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FIGURA 61 – CONTAGENS VOLUMÉTRICAS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

Pesquisas por Intersecção 

Este item relaciona as contagens de tráfego e os fluxos de veículos para cada movimento, 

nos dias úteis, os mesmos estão dispostos em tabelas com intervalos de 15 minutos, para 

facilitar o entendimento e a obtenção de dados posteriores. 

Os fluxos totais estão indicados na figura de T1 a T4 com sentido de entrada e saída do 

cruzamento, nas tabelas a seguir as entradas estão representadas com a letra “E” 

seguida do número do total que representa e as saídas estão representadas pela letra “S” 

seguida também do número do total que representa. 
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 Intersecção 001 – Rua Antônio Pereira x Av. Cel. Santa Rita 

A figura abaixo apresenta os movimentos capturados nas pesquisas de campo de acordo 

com a codificação utilizada nas bibliografias da área. 

 

FIGURA 62 – MOVIMENTOS DA INTERSECÇÃO 001 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

As tabelas a seguir apresentam o fluxo total acumulado por hora nos dias úteis e os 

dados da pesquisa por movimento e tipo de veículo a cada 15 min respectivamente para o 

ponto supracitado. 
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TABELA 85 – FLUXO TOTAL ACUMULADO POR HORA NOS DIAS ÚTEIS, PONTO 001 

Código do 
ponto: 

001 Clima 

Descrição: Rua Antônio Pereira x Av. Cel. Santa Rita Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não 

Sol Sol Limpo 
Data: 19/09/2018 

Tipo de 
dia: 

Quarta-feira 

 

Faixa Horária 
Fluxos Totais* - Entradas Total 

Entradas 

Fluxos Totais* - Saídas Total 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

06:30 - 07:30 351 914 194 51 1.510 752 440 78 240 1.510 

06:45- 07:45 392 1.004 196 46 1.638 819 475 86 258 1.638 

07:00 - 08:00 440 1.000 192 48 1.680 816 517 96 251 1.680 

07:15 - 08:15 394 1.058 172 46 1.670 878 472 96 224 1.670 

07:30 - 08:30 316 954 135 49 1.454 816 387 93 158 1.454 

07:45 - 08:45 319 924 117 61 1.421 809 390 84 138 1.421 

08:00 - 09:00 337 821 124 65 1.347 714 418 79 136 1.347 

 

11:00 - 12:00 505 496 241 110 1.352 419 598 80 255 1.352 

11:15 - 12:15 505 505 250 89 1.349 429 598 68 254 1.349 

11:30 - 12:30 498 488 261 96 1.343 411 581 72 279 1.343 

11:45 - 12:45 456 456 261 111 1.284 393 540 70 281 1.284 

12:00 - 13:00 403 442 256 113 1.214 388 487 62 277 1.214 

12:15 - 13:15 392 477 254 113 1.236 420 448 63 305 1.236 

12:30 - 13:30 387 680 242 115 1.424 610 430 57 327 1.424 

12:45 - 13:45 391 797 228 104 1.520 693 435 63 329 1.520 

13:00 - 14:00 470 936 186 113 1.705 794 515 81 315 1.705 

13:15 - 14:15 475 984 133 100 1.692 822 519 75 276 1.692 

13:30 - 14:30 498 895 92 85 1.570 730 554 70 216 1.570 

 

17:00 - 18:00 569 552 252 116 1.489 442 664 72 311 1.489 

17:15 - 18:15 594 579 234 116 1.523 472 698 75 278 1.523 

17:30 - 18:30 679 583 196 124 1.582 486 768 81 247 1.582 

17:45 - 18:45 686 564 175 142 1.567 471 733 89 274 1.567 

18:00 - 19:00 699 615 139 129 1.582 531 718 72 261 1.582 

18:15 - 19:15 668 617 111 111 1.507 528 651 61 267 1.507 

18:30 - 19:30 611 580 133 94 1.418 493 562 52 311 1.418 

18:45 - 19:45 526 521 115 65 1.227 444 478 38 267 1.227 

19:00 - 20:00 419 370 115 51 955 313 368 28 246 955 

 

Picos 
Fluxos Médios - Entrada Médias 

Entradas 

Fluxos Médios - Saídas Média
s 

Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

Manhã (06:30 - 
09:00) 

364 954 161 52 1.531 801 443 87 201 1.531 

Tarde (11:00 - 
14:30) 

453 651 219 104 1.426 555 519 69 283 1.426 

Noite (17:00 - 
20:00) 

606 553 163 105 1.428 464 627 63 274 1.428 

* Fluxo Total = Soma de automóveis, ônibus e caminhões 

Fonte: Mobplan, 2018 
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GRÁFICO 36 – FLUXO TOTAL POR HORA, DIAS ÚTEIS, PONTO 001 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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TABELA 86 – DADOS PESQUISA POR MOVIMENTO E TIPO DE VEÍCULO A CADA 15 MIN, DIAS ÚTEIS, PONTO 001 

Código do ponto: 001 Clima 

Descrição: Rua Antônio Pereira x Av. Cel. Santa Rita Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não 
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018  Tipo de dia: Quarta-feira 

 

Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 2 Movimento - 3 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 20 1 30 0 0 51 100 1 42 52 0 143 16 1 5 19 1 22 

06:45 - 07:00 18 1 33 8 0 52 178 1 54 113 0 233 16 0 3 14 7 19 

07:00 - 07:15 45 2 35 24 0 82 112 2 31 40 0 145 21 1 1 12 1 23 

07:15 - 07:30 68 3 21 23 0 92 154 1 51 40 0 206 34 0 2 7 5 36 

07:30 - 07:45 47 4 27 13 0 78 175 1 34 41 0 210 29 0 0 8 4 29 

07:45 - 08:00 43 0 45 9 0 88 190 0 35 48 0 225 12 0 4 13 13 16 

08:00 - 08:15 31 2 21 5 1 54 164 1 46 25 0 211 9 0 0 8 10 9 

08:15 - 08:30 15 0 20 5 0 35 84 1 59 15 0 144 3 0 1 4 2 4 

08:30 - 08:45 26 2 52 7 0 80 126 1 70 10 0 197 10 0 2 10 10 12 

08:45 - 09:00 48 4 49 5 0 101 100 0 34 16 0 134 14 1 3 0 5 18 

11:00 - 11:15 68 1 30 11 0 99 60 0 35 6 0 95 35 1 2 8 4 38 

11:15 - 11:30 68 2 21 6 0 91 50 0 46 4 0 96 25 1 7 4 3 33 

11:30 - 11:45 108 0 26 16 1 134 62 0 40 12 0 102 31 1 8 11 9 40 

11:45 - 12:00 57 1 32 22 0 90 60 2 27 8 0 89 35 1 10 8 1 46 

12:00 - 12:15 79 0 27 14 0 106 63 0 36 13 0 99 29 1 6 18 2 36 

12:15 - 12:30 73 2 24 13 0 99 43 0 32 12 0 75 57 1 2 12 1 60 

12:30 - 12:45 57 9 27 6 0 93 38 2 34 22 0 74 40 0 7 9 3 47 

12:45 - 13:00 23 1 26 2 0 50 68 0 14 13 0 82 39 2 6 16 3 47 

13:00 - 13:15 74 0 19 20 1 93 96 1 33 11 0 130 59 0 2 31 8 61 

13:15 - 13:30 51 2 23 5 0 76 206 0 47 32 0 253 48 0 0 23 12 48 

13:30 - 13:45 76 1 25 8 0 102 133 0 33 18 0 166 33 2 1 10 3 36 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 2 Movimento - 3 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

13:45 - 14:00 79 0 21 10 0 100 134 0 54 17 0 188 10 0 1 3 5 11 

14:00 - 14:15 76 2 22 6 0 100 124 0 45 0 0 169 9 0 0 0 0 9 

14:15 - 14:30 75 1 24 7 0 100 145 0 34 0 0 179 12 0 0 0 0 12 

17:00 - 17:15 74 2 39 11 0 115 56 0 34 6 0 90 44 1 7 11 10 52 

17:15 - 17:30 73 1 32 8 0 106 62 0 31 13 0 93 32 1 4 14 17 37 

17:30 - 17:45 82 5 44 16 0 131 74 0 46 8 0 120 29 1 1 13 13 31 

17:45 - 18:00 77 0 35 19 0 112 73 1 26 25 0 100 39 0 1 13 13 40 

18:00 - 18:15 130 3 14 23 0 147 87 1 31 9 0 119 33 2 1 8 15 36 

18:15 - 18:30 134 3 37 24 0 174 65 2 42 16 0 109 14 0 1 9 8 15 

18:30 - 18:45 61 0 45 15 0 106 73 0 26 22 0 99 22 0 2 8 9 24 

18:45 - 19:00 67 1 53 11 0 121 127 2 30 24 0 159 10 0 0 5 12 10 

19:00 - 19:15 73 1 35 14 0 109 69 1 48 17 0 118 15 0 1 5 5 16 

19:15 - 19:30 60 1 31 13 0 92 53 0 28 5 0 81 33 0 0 7 9 33 

19:30 - 19:45 54 1 1 2 0 56 45 0 12 1 0 57 19 0 0 1 1 19 

19:45 - 20:00 32 1 1 1 0 34 23 0 13 1 0 36 17 0 0 0 0 17 

Fluxos Médios  
 

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 36 2 33 10 0 71 138 1 46 40 0 185 16 0 2 10 6 19 

Tarde (11:00 - 14:30) 69 2 25 10 0 95 92 0 36 12 0 128 33 1 4 11 4 37 

Noite (17:00 - 20:00) 76 2 31 13 0 109 67 1 31 12 0 98 26 0 2 8 9 28 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  



 

329 

 

 

Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 4 Movimento - 5 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 6 0 2 1 0 8 5 0 2 0 1 7 6 0 6 7 0 12 

06:45 - 07:00 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 7 3 0 15 

07:00 - 07:15 1 0 0 1 1 1 6 0 2 1 0 8 9 0 7 3 0 16 

07:15 - 07:30 3 0 0 7 2 3 1 0 2 0 0 3 13 0 9 8 0 22 

07:30 - 07:45 2 1 3 5 0 6 0 0 5 0 3 5 15 0 7 6 0 22 

07:45 - 08:00 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 2 12 2 11 2 0 25 

08:00 - 08:15 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 4 2 8 1 0 14 

08:15 - 08:30 7 0 2 4 0 9 1 0 1 0 1 2 1 1 11 0 0 13 

08:30 - 08:45 5 4 1 2 0 10 3 0 3 0 0 6 3 0 6 0 0 9 

08:45 - 09:00 3 1 0 2 0 4 1 0 1 0 0 2 7 0 10 1 0 17 

11:00 - 11:15 10 1 7 2 0 18 4 0 1 2 1 5 4 0 7 0 0 11 

11:15 - 11:30 3 0 1 0 2 4 4 0 6 0 0 10 2 0 11 0 0 13 

11:30 - 11:45 3 1 2 4 0 6 8 0 1 0 0 9 5 0 8 2 0 13 

11:45 - 12:00 3 0 0 0 0 3 5 1 3 5 1 9 4 0 8 1 0 12 

12:00 - 12:15 4 0 0 4 0 4 2 0 1 1 0 3 7 1 5 2 0 13 

12:15 - 12:30 9 0 2 3 2 11 1 0 0 0 0 1 4 0 6 0 0 10 

12:30 - 12:45 5 0 2 0 0 7 4 0 1 0 0 5 3 0 7 1 0 10 

12:45 - 13:00 5 0 0 4 0 5 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 

13:00 - 13:15 3 0 3 0 2 6 1 0 0 0 0 1 4 0 8 0 0 12 

13:15 - 13:30 3 0 4 2 1 7 7 0 1 0 0 8 3 0 5 2 0 8 

13:30 - 13:45 5 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 8 0 9 2 0 17 

13:45 - 14:00 9 1 2 1 1 12 0 0 1 0 0 1 1 0 12 0 0 13 

14:00 - 14:15 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 3 2 0 8 0 0 10 

14:15 - 14:30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 9 

17:00 - 17:15 10 0 1 3 7 11 15 0 2 5 0 17 3 0 6 0 0 9 

17:15 - 17:30 4 1 0 3 1 5 12 1 1 0 0 14 1 0 10 0 0 11 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 4 Movimento - 5 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 7 0 0 5 5 7 3 0 3 3 0 6 2 0 0 1 0 2 

17:45 - 18:00 10 0 0 1 6 10 3 0 1 1 0 4 12 0 5 1 0 17 

18:00 - 18:15 9 0 0 5 1 9 5 1 1 5 0 7 9 1 4 2 0 14 

18:15 - 18:30 9 0 0 4 0 9 14 0 5 1 0 19 9 0 4 0 0 13 

18:30 - 18:45 12 0 0 3 0 12 24 0 17 6 0 41 3 0 2 3 0 5 

18:45 - 19:00 3 0 0 0 0 3 12 0 7 9 0 19 5 0 2 1 0 7 

19:00 - 19:15 4 0 0 0 1 4 20 0 4 6 1 24 5 0 3 1 0 8 

19:15 - 19:30 4 0 1 0 4 5 41 0 8 10 1 49 3 0 5 1 0 8 

19:30 - 19:45 2 0 0 2 1 2 14 0 1 0 0 15 0 0 1 0 0 1 

19:45 - 20:00 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

Fluxos Médios   

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 3 1 1 3 1 5 2 0 2 0 1 4 8 1 8 3 0 17 

Tarde (11:00 - 14:30) 5 0 2 2 1 7 3 0 1 1 0 4 4 0 7 1 0 11 

Noite (17:00 - 20:00) 6 0 0 2 2 6 15 0 4 4 0 19 4 0 4 1 0 8 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 7 Movimento - 8 Movimento - 9(1) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 1 0 2 2 0 3 1 1 5 0 0 7 0 0 1 1 0 1 

06:45 - 07:00 2 0 1 3 0 3 3 2 2 1 0 7 4 1 2 0 0 7 

07:00 - 07:15 1 0 2 1 0 3 2 0 1 0 0 3 19 2 6 11 0 27 

07:15 - 07:30 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 6 11 2 8 6 0 21 

07:30 - 07:45 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 3 8 2 7 6 0 17 

07:45 - 08:00 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 9 1 7 5 0 17 

08:00 - 08:15 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 11 0 5 0 1 16 

08:15 - 08:30 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 

08:30 - 08:45 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 5 5 1 11 1 0 17 

08:45 - 09:00 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 13 0 9 3 0 22 

11:00 - 11:15 1 0 1 0 0 2 14 1 6 4 0 21 13 0 8 1 1 21 

11:15 - 11:30 0 0 1 0 0 1 9 0 1 0 0 10 2 2 3 1 0 7 

11:30 - 11:45 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 0 9 11 2 2 5 0 15 

11:45 - 12:00 0 0 1 0 0 1 5 1 0 1 0 6 8 0 7 6 0 15 

12:00 - 12:15 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6 7 2 7 6 0 16 

12:15 - 12:30 1 0 1 0 0 2 5 2 1 1 0 8 0 0 1 0 0 1 

12:30 - 12:45 2 0 0 0 0 2 9 1 5 2 0 15 8 1 9 5 0 18 

12:45 - 13:00 2 0 0 1 0 2 4 1 0 1 0 5 9 0 1 1 0 10 

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 16 0 4 3 0 20 

13:15 - 13:30 5 0 0 0 0 5 2 1 2 0 0 5 8 1 3 1 0 12 

13:30 - 13:45 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 12 9 2 7 1 0 18 

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 0 10 19 1 19 1 0 39 

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 14 0 2 1 0 16 

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 9 15 0 4 3 0 19 

17:00 - 17:15 0 0 0 0 0 0 12 3 0 5 0 15 12 0 6 1 0 18 

17:15 - 17:30 5 0 1 1 0 6 12 2 2 4 0 16 1 0 0 0 0 1 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 7 Movimento - 8 Movimento - 9(1) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 1 0 0 0 0 1 7 0 1 4 0 8 9 0 7 4 0 16 

17:45 - 18:00 0 0 0 3 0 0 11 0 1 2 0 12 18 0 11 3 0 29 

18:00 - 18:15 1 0 0 0 0 1 15 1 1 3 0 17 17 0 4 9 0 21 

18:15 - 18:30 0 0 0 0 0 0 14 2 0 4 0 16 12 0 1 4 0 13 

18:30 - 18:45 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 14 6 0 7 1 0 13 

18:45 - 19:00 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 5 10 3 5 1 0 18 

19:00 - 19:15 3 0 1 1 0 4 8 1 0 0 0 9 10 1 0 2 0 11 

19:15 - 19:30 0 0 2 1 0 2 10 1 1 0 0 12 3 2 3 0 0 8 

19:30 - 19:45 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 4 

19:45 - 20:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 5 

Fluxos Médios   

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 1 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 4 8 1 6 3 0 15 

Tarde (11:00 - 14:30) 1 0 0 0 0 1 6 1 2 1 0 9 10 1 6 3 0 16 

Noite (17:00 - 20:00) 1 0 0 1 0 1 9 1 1 2 0 11 9 1 4 2 0 13 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) Movimento - 9(4) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 14 0 0 1 0 14 8 3 12 1 0 23 4 0 1 0 0 5 

06:45 - 07:00 30 1 2 6 0 33 6 0 10 1 0 16 1 0 0 1 8 1 

07:00 - 07:15 28 0 1 5 0 29 11 0 15 12 0 26 5 0 0 2 1 5 

07:15 - 07:30 45 0 1 4 0 46 14 0 5 7 0 19 4 0 0 1 1 4 

07:30 - 07:45 27 0 0 5 0 27 6 0 13 0 0 19 5 0 1 1 1 6 

07:45 - 08:00 24 0 3 6 0 27 7 0 10 4 0 17 8 0 0 2 1 8 

08:00 - 08:15 23 0 0 2 0 23 8 1 12 2 0 21 2 0 0 0 0 2 

08:15 - 08:30 13 0 0 1 0 13 5 0 9 1 0 14 4 0 0 1 0 4 

08:30 - 08:45 21 0 2 3 0 23 2 0 16 1 0 18 8 0 4 0 0 12 

08:45 - 09:00 23 0 0 6 0 23 12 0 11 2 0 23 5 0 0 2 0 5 

11:00 - 11:15 16 0 0 7 0 16 15 0 4 1 0 19 3 0 1 1 0 4 

11:15 - 11:30 14 0 1 2 0 15 14 0 11 4 0 25 5 0 3 0 1 8 

11:30 - 11:45 21 0 1 4 0 22 10 0 7 5 0 17 6 1 3 0 0 10 

11:45 - 12:00 12 0 0 1 0 12 13 0 6 5 0 19 9 0 2 0 0 11 

12:00 - 12:15 18 0 1 1 0 19 17 0 15 4 0 32 10 0 2 3 0 12 

12:15 - 12:30 20 0 2 5 0 22 5 0 3 0 0 8 7 0 3 2 0 10 

12:30 - 12:45 20 0 1 6 0 21 5 2 1 1 0 8 16 0 2 5 0 18 

12:45 - 13:00 15 0 0 0 0 15 6 0 6 0 0 12 9 0 3 2 0 12 

13:00 - 13:15 20 1 3 4 0 24 3 0 2 3 0 5 11 0 2 3 1 13 

13:15 - 13:30 44 1 4 6 0 49 1 0 4 0 0 5 14 0 5 6 1 19 

13:30 - 13:45 34 1 4 7 0 39 3 0 4 2 0 7 9 0 2 5 2 11 

13:45 - 14:00 32 0 5 8 0 37 2 0 6 0 0 8 7 0 2 1 0 9 

14:00 - 14:15 31 1 3 4 0 35 2 0 2 3 0 4 2 0 0 0 0 2 

14:15 - 14:30 28 1 4 6 0 33 1 0 4 0 0 5 6 0 0 0 0 6 

17:00 - 17:15 18 0 3 2 0 21 10 0 10 0 0 20 9 0 0 3 1 9 

17:15 - 17:30 32 0 4 6 0 36 8 0 14 1 0 22 8 0 2 0 1 10 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) Movimento - 9(4) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 24 0 3 3 0 27 19 0 10 4 0 29 3 0 0 0 0 3 

17:45 - 18:00 23 1 2 1 0 26 9 0 5 6 0 14 10 0 0 2 0 10 

18:00 - 18:15 13 0 1 3 0 14 8 0 9 1 0 17 8 0 1 2 0 9 

18:15 - 18:30 21 0 1 3 0 22 7 0 5 1 0 12 13 0 1 2 0 14 

18:30 - 18:45 24 1 1 6 0 26 9 0 7 0 0 16 10 0 0 1 0 10 

18:45 - 19:00 23 0 5 3 0 28 4 0 4 0 0 8 10 0 1 3 0 11 

19:00 - 19:15 20 1 2 4 0 23 2 0 4 1 0 6 3 0 1 1 0 4 

19:15 - 19:30 15 0 3 2 0 18 7 0 7 4 0 14 4 0 1 1 0 5 

19:30 - 19:45 12 0 1 2 0 13 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

19:45 - 20:00 7 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 

Fluxos Médios   

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 25 0 1 4 0 26 8 0 11 3 0 20 5 0 1 1 1 5 

Tarde (11:00 - 14:30) 23 0 2 4 0 26 7 0 5 2 0 12 8 0 2 2 0 10 

Noite (17:00 - 20:00) 19 0 2 3 0 22 7 0 6 2 0 13 7 0 1 1 0 8 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  

Fonte: Mobplan, 2018 
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 Intersecção 002 – Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe 

A figura abaixo apresenta os movimentos capturados nas pesquisas de campo de acordo 

com a codificação utilizada nas bibliografias da área. 

 

FIGURA 63 – MOVIMENTOS DA INTERSECÇÃO 002 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

As tabelas a seguir apresentam o fluxo total acumulado por hora nos dias úteis e os 

dados da pesquisa por movimento e tipo de veículo a cada 15 min respectivamente para o 

ponto supracitado. 

TABELA 87 – FLUXO TOTAL ACUMULADO POR HORA NOS DIAS ÚTEIS, PONTO 002 

Código do ponto: 002 Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não 
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018 Tipo de dia: Quarta-feira 

 
Faixa Horária 

Fluxos Totais* - Entradas Total 
Entradas 

Fluxos Totais* - Saídas Total 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

06:30 - 07:30 - 88 247 186 521 - 125 193 203 521 

06:45- 07:45 - 111 246 263 620 - 163 253 204 620 

07:00 - 08:00 - 135 248 326 709 - 189 317 203 709 

07:15 - 08:15 - 141 237 279 657 - 161 311 185 657 

07:30 - 08:30 - 134 216 293 643 - 147 332 164 643 

07:45 - 08:45 - 117 218 284 619 - 130 330 159 619 

08:00 - 09:00 - 100 217 281 598 - 119 324 155 598 

 

11:00 - 12:00 - 32 274 296 602 - 227 169 206 602 
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Código do ponto: 002 Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não 
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018 Tipo de dia: Quarta-feira 

11:15 - 12:15 - 36 283 336 655 - 272 181 202 655 

11:30 - 12:30 - 40 265 337 642 - 271 177 194 642 

11:45 - 12:45 - 38 231 305 574 - 238 164 172 574 

12:00 - 13:00 - 35 193 286 514 - 202 160 152 514 

12:15 - 13:15 - 38 222 249 509 - 169 157 183 509 

12:30 - 13:30 - 61 247 255 563 - 153 207 203 563 

12:45 - 13:45 - 145 263 219 627 - 153 275 199 627 

13:00 - 14:00 - 166 273 260 699 - 145 349 205 699 

13:15 - 14:15 - 180 234 268 682 - 130 380 172 682 

13:30 - 14:30 - 155 200 251 606 - 111 351 144 606 

 

17:00 - 18:00 - 48 292 264 604 - 234 161 209 604 

17:15 - 18:15 - 51 323 303 677 - 291 167 219 677 

17:30 - 18:30 - 67 309 256 632 - 266 174 192 632 

17:45 - 18:45 - 75 308 304 687 - 268 229 190 687 

18:00 - 19:00 - 99 295 292 686 - 230 254 202 686 

18:15 - 19:15 - 96 237 271 604 - 169 266 169 604 

18:30 - 19:30 - 81 244 299 624 - 184 247 193 624 

18:45 - 19:45 - 63 186 222 471 - 151 170 150 471 

19:00 - 20:00 - 39 164 182 385 - 134 122 129 385 

 

Picos 
Fluxos Médios - Entrada Médias 

Entradas 

Fluxos Médios - Saídas Médias 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

Manhã (06:30 - 09:00) - 118 233 273 624 - 148 294 182 624 

Tarde (11:00 - 14:30) - 84 244 278 607 - 188 234 185 607 

Noite (17:00 - 20:00) - 69 262 266 597 - 214 199 184 597 

* Fluxo Total = Soma de automóveis, ônibus e caminhões 

Fonte: Mobplan, 2018 
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TABELA 88 – DADOS PESQUISA POR MOVIMENTO E TIPO DE VEÍCULO A CADA 15 MIN, DIAS ÚTEIS, PONTO 002 

Código do ponto: 002                       Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe                 Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não                       
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018   Tipo de dia: Quarta-feira             

 

Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 3 Movimento - 4 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 14 3 15 3 0 32 6 0 5 2 0 11 6 0 1 4 0 7 

06:45 - 07:00 19 1 11 11 10 31 8 1 7 2 1 16 24 2 0 10 3 26 

07:00 - 07:15 6 0 9 4 2 15 19 3 7 5 7 29 25 0 1 3 2 26 

07:15 - 07:30 8 0 4 2 0 12 24 1 24 10 6 49 29 0 0 4 3 29 

07:30 - 07:45 7 0 5 2 0 12 21 0 27 10 5 48 29 1 0 5 2 30 

07:45 - 08:00 2 0 5 2 4 7 16 3 37 10 6 56 50 0 0 8 2 50 

08:00 - 08:15 10 0 4 2 1 14 9 0 8 5 3 17 32 0 0 10 0 32 

08:15 - 08:30 8 0 18 0 3 26 19 0 58 8 7 77 19 1 2 3 2 22 

08:30 - 08:45 14 0 11 2 0 25 23 0 40 2 1 63 12 0 1 1 0 13 

08:45 - 09:00 10 0 9 0 1 19 20 0 47 0 0 67 31 0 2 4 2 33 

11:00 - 11:15 7 1 3 6 2 11 7 1 24 4 3 32 2 0 2 3 4 4 

11:15 - 11:30 6 0 15 5 0 21 14 0 22 2 2 36 9 1 0 2 1 10 

11:30 - 11:45 21 0 13 11 8 34 29 3 14 15 1 46 8 1 0 2 1 9 

11:45 - 12:00 18 0 7 2 2 25 9 0 14 2 0 23 9 0 0 3 0 9 

12:00 - 12:15 16 0 8 11 3 24 13 1 26 8 3 40 7 1 0 0 0 8 

12:15 - 12:30 4 0 6 3 2 10 7 1 20 8 2 28 14 0 0 2 0 14 

12:30 - 12:45 9 0 8 5 2 17 8 1 26 7 2 35 7 0 0 2 2 7 

12:45 - 13:00 13 0 9 4 0 22 13 0 9 5 2 22 6 0 0 6 1 6 

13:00 - 13:15 15 0 5 7 0 20 10 0 24 2 1 34 11 0 0 3 0 11 

13:15 - 13:30 9 0 2 5 0 11 31 1 23 3 1 55 36 0 1 7 1 37 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 3 Movimento - 4 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

13:30 - 13:45 15 0 8 1 1 23 4 0 15 4 0 19 88 1 2 20 3 91 

13:45 - 14:00 6 0 27 3 0 33 24 1 50 3 4 75 27 0 0 1 2 27 

14:00 - 14:15 12 0 14 3 0 26 15 1 35 3 2 51 23 0 2 0 2 25 

14:15 - 14:30 10 0 12 2 0 22 18 1 32 0 4 51 12 0 0 0 0 12 

17:00 - 17:15 6 0 12 3 0 18 5 3 8 0 0 16 19 0 1 6 0 20 

17:15 - 17:30 18 1 18 5 0 37 12 1 25 5 1 38 9 0 0 3 0 9 

17:30 - 17:45 11 1 11 5 6 23 11 1 14 9 3 26 14 0 0 3 1 14 

17:45 - 18:00 4 0 4 1 1 8 13 0 20 5 5 33 4 1 0 2 0 5 

18:00 - 18:15 8 0 9 5 4 17 15 2 2 4 6 19 23 0 0 8 0 23 

18:15 - 18:30 10 0 6 1 0 16 14 0 15 3 1 29 24 0 1 5 3 25 

18:30 - 18:45 4 0 1 1 0 5 33 1 39 12 6 73 16 3 3 2 1 22 

18:45 - 19:00 14 0 16 3 3 30 11 0 23 7 5 34 29 0 0 7 0 29 

19:00 - 19:15 5 0 4 1 0 9 20 0 14 4 3 34 19 1 0 2 0 20 

19:15 - 19:30 16 0 4 0 0 20 15 0 10 3 8 25 9 1 0 0 0 10 

19:30 - 19:45 6 0 3 0 0 9 12 0 2 0 0 14 4 0 0 0 0 4 

19:45 - 20:00 14 0 2 0 1 16 8 0 2 0 0 10 4 1 0 0 0 5 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 10 0 9 3 2 19 17 1 26 5 4 43 26 0 1 5 2 27 

Tarde (11:00 - 14:30) 12 0 10 5 1 21 14 1 24 5 2 39 19 0 1 4 1 19 

Noite (17:00 - 20:00) 10 0 8 2 1 17 14 1 15 4 3 29 15 1 0 3 0 16 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 8 Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 1 0 2 0 0 3 14 0 1 12 24 15 10 0 1 0 0 11 

06:45 - 07:00 3 0 0 0 0 3 14 2 4 23 42 20 8 0 3 9 0 11 

07:00 - 07:15 36 0 3 18 14 39 22 0 4 5 8 26 6 1 1 2 7 8 

07:15 - 07:30 33 0 3 29 18 36 49 0 3 16 16 52 14 0 0 2 7 14 

07:30 - 07:45 34 0 9 13 3 43 33 0 3 14 16 36 9 0 0 1 1 9 

07:45 - 08:00 22 0 4 13 4 26 39 1 3 20 17 43 14 0 0 7 1 14 

08:00 - 08:15 3 0 1 2 1 4 7 0 2 4 5 9 14 1 0 6 0 15 

08:15 - 08:30 11 0 11 10 7 22 12 0 5 13 7 17 14 0 0 1 2 14 

08:30 - 08:45 11 0 8 2 0 19 14 0 4 10 4 18 15 0 1 3 0 16 

08:45 - 09:00 7 0 5 4 0 12 22 0 5 1 9 27 15 1 1 3 3 17 

11:00 - 11:15 25 1 6 15 7 32 29 0 7 12 4 36 6 2 0 7 7 8 

11:15 - 11:30 25 0 5 17 9 30 20 1 4 4 4 25 19 0 0 3 1 19 

11:30 - 11:45 45 0 9 20 12 54 18 0 6 5 5 24 17 0 1 6 5 18 

11:45 - 12:00 36 0 7 8 1 43 30 0 0 4 4 30 20 0 3 2 3 23 

12:00 - 12:15 57 3 4 26 3 64 16 0 3 7 3 19 20 1 0 4 1 21 

12:15 - 12:30 29 0 10 7 4 39 25 0 3 8 10 28 7 1 1 0 4 9 

12:30 - 12:45 23 0 10 12 0 33 18 0 1 8 5 19 6 0 0 1 0 6 

12:45 - 13:00 22 0 3 16 0 25 11 0 2 12 11 13 4 0 1 4 0 5 

13:00 - 13:15 24 0 9 9 4 33 53 0 1 12 1 54 17 1 1 2 0 19 

13:15 - 13:30 17 0 1 11 1 18 42 0 5 20 2 47 13 0 1 3 0 14 

13:30 - 13:45 10 0 3 5 0 13 7 0 2 0 11 9 26 0 0 0 1 26 

13:45 - 14:00 5 0 8 2 1 13 4 0 4 0 5 8 9 0 0 0 0 9 

14:00 - 14:15 12 0 12 0 1 24 13 0 2 0 12 15 12 0 1 3 0 13 

14:15 - 14:30 3 2 0 2 0 5 8 0 0 0 9 8 8 0 0 0 1 8 

17:00 - 17:15 10 0 4 10 3 14 16 0 6 10 2 22 14 0 0 4 0 14 

17:15 - 17:30 44 1 10 15 1 55 20 0 5 8 0 25 17 0 1 8 0 18 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 8 Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 35 0 6 20 1 41 31 0 4 10 1 35 19 2 2 1 0 23 

17:45 - 18:00 38 0 3 8 0 41 41 0 0 13 4 41 26 0 2 4 1 28 

18:00 - 18:15 46 0 4 30 2 50 29 0 4 9 2 33 35 0 0 5 2 35 

18:15 - 18:30 14 0 3 8 1 17 15 0 4 4 2 19 30 1 0 6 5 31 

18:30 - 18:45 35 0 7 14 4 42 39 0 12 11 5 51 23 1 0 5 0 24 

18:45 - 19:00 25 0 3 10 1 28 25 0 6 6 5 31 3 0 0 1 0 3 

19:00 - 19:15 13 0 1 11 0 14 7 0 1 5 4 8 10 0 0 2 0 10 

19:15 - 19:30 45 0 4 16 9 49 38 0 1 6 2 39 14 0 0 4 0 14 

19:30 - 19:45 23 0 1 1 1 24 3 0 1 0 0 4 9 0 0 2 0 9 

19:45 - 20:00 12 0 0 0 0 12 14 9 1 0 0 24 2 0 0 4 0 2 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 16 0 5 9 5 21 23 0 3 12 15 26 12 0 1 3 2 13 

Tarde (11:00 - 14:30) 24 0 6 11 3 30 21 0 3 7 6 24 13 0 1 3 2 14 

Noite (17:00 - 20:00) 28 0 4 12 2 32 23 1 4 7 2 28 17 0 0 4 1 18 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
              

Fonte: Mobplan, 2018 
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 Intersecção 003 – Av Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita 

A figura abaixo apresenta os movimentos capturados nas pesquisas de campo de acordo 

com a codificação utilizada nas bibliografias da área. 

 

FIGURA 64 – MOVIMENTOS DA INTERSECÇÃO 003 

FONTE: AMBIOTECH, 2018 

 

As tabelas a seguir apresentam o fluxo total acumulado por hora nos dias úteis e os 

dados da pesquisa por movimento e tipo de veículo a cada 15 min respectivamente para o 

ponto supracitado. 

TABELA 89 – FLUXO TOTAL ACUMULADO POR HORA NOS DIAS ÚTEIS, PONTO 003 

Código do ponto: 003 Clima 

Descrição: Av. Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Sim 
Sol Sol Limpo 

Data: 25/04/2017  Tipo de dia: Terça-feira 

 
Faixa Horária 

Fluxos Totais* - Entradas Total 
Entradas 

Fluxos Totais* - Saídas Total 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

06:30 - 07:30 178 242 43 58 521 192 196 73 60 521 

06:45- 07:45 176 263 50 77 566 210 208 78 70 566 

07:00 - 08:00 175 291 51 100 617 241 227 82 67 617 

07:15 - 08:15 162 296 45 99 602 246 227 72 57 602 

07:30 - 08:30 152 267 44 93 556 222 218 57 59 556 

07:45 - 08:45 157 258 36 76 527 217 207 49 54 527 

08:00 - 09:00 139 231 42 72 484 190 199 39 56 484 

 

11:00 - 12:00 208 181 67 93 549 136 283 40 90 549 
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Código do ponto: 003 Clima 

Descrição: Av. Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Sim 
Sol Sol Limpo 

Data: 25/04/2017  Tipo de dia: Terça-feira 

11:15 - 12:15 235 186 88 90 599 149 304 43 103 599 

11:30 - 12:30 215 189 91 79 574 156 276 43 99 574 

11:45 - 12:45 196 217 80 87 580 175 260 50 95 580 

12:00 - 13:00 187 244 67 82 580 196 236 52 96 580 

12:15 - 13:15 183 255 55 80 573 201 234 55 83 573 

12:30 - 13:30 184 263 46 86 579 208 233 63 75 579 

12:45 - 13:45 178 245 51 92 566 200 234 59 73 566 

13:00 - 14:00 186 237 54 92 569 191 257 59 62 569 

13:15 - 14:15 176 235 55 100 566 189 256 57 64 566 

13:30 - 14:30 174 220 61 101 556 172 263 54 67 556 

 

17:00 - 18:00 222 191 83 92 588 158 324 27 79 588 

17:15 - 18:15 262 230 90 101 683 185 375 32 91 683 

17:30 - 18:30 249 260 94 88 691 227 357 26 81 691 

17:45 - 18:45 260 288 82 91 721 245 359 33 84 721 

18:00 - 19:00 247 286 90 85 708 236 350 43 79 708 

18:15 - 19:15 226 261 75 70 632 211 282 46 93 632 

18:30 - 19:30 231 229 72 71 603 167 288 43 105 603 

18:45 - 19:45 204 181 75 63 523 125 252 37 109 523 

19:00 - 20:00 173 142 58 58 431 103 201 26 101 431 

 

Picos 
Fluxos Médios - Entrada Médias 

Entradas 

Fluxos Médios - Saídas Médias 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

Manhã (06:30 - 09:00) 163 264 44 82 553 217 212 64 60 553 

Tarde (11:00 - 14:30) 193 225 65 89 572 179 258 52 82 572 

Noite (17:00 - 20:00) 230 230 80 80 620 184 310 35 91 620 

* Fluxo Total = Soma de automóveis, ônibus e caminhões 
      Fonte: Mobplan, 2018 
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GRÁFICO 38 – FLUXO TOTAL POR HORA, DIAS ÚTEIS, PONTO 003 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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TABELA 90 – DADOS PESQUISA POR MOVIMENTO E TIPO DE VEÍCULO A CADA 15 MIN, DIAS ÚTEIS, PONTO 003 

Código do ponto: 003 Clima 

Descrição: Av. Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Sim 
Sol Sol Limpo 

Data: 25/04/2017  Tipo de dia: Terça-feira 

 

Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 2 Movimento - 3 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 28 1 8 3 6 37 22 0 14 4 2 36 3 0 1 1 0 4 

06:45 - 07:00 32 0 12 2 1 44 23 0 15 3 3 38 2 0 2 0 0 4 

07:00 - 07:15 31 1 13 15 11 45 27 0 14 4 3 41 4 0 2 1 2 6 

07:15 - 07:30 16 1 9 16 11 26 22 0 39 7 14 61 7 0 0 5 0 7 

07:30 - 07:45 20 1 10 3 7 31 18 0 31 3 4 49 5 0 0 2 0 5 

07:45 - 08:00 19 1 16 2 1 36 35 2 30 5 3 67 2 0 0 0 0 2 

08:00 - 08:15 23 0 16 3 1 39 25 0 22 7 6 47 1 0 0 1 0 1 

08:15 - 08:30 12 0 8 0 2 20 16 0 19 1 3 35 7 0 1 2 0 8 

08:30 - 08:45 18 1 20 1 0 39 18 0 30 4 2 48 3 0 1 0 0 4 

08:45 - 09:00 9 0 18 2 1 27 19 0 25 3 1 44 3 0 0 0 1 3 

11:00 - 11:15 21 0 17 5 8 38 17 0 12 3 2 29 2 0 1 0 2 3 

11:15 - 11:30 27 0 28 5 4 55 17 0 15 7 5 32 4 0 0 2 3 4 

11:30 - 11:45 26 0 28 5 4 54 15 0 11 2 2 26 10 0 0 3 4 10 

11:45 - 12:00 24 0 19 9 2 43 11 0 11 1 2 22 11 0 0 1 0 11 

12:00 - 12:15 40 0 23 9 5 63 15 0 19 4 3 34 17 0 1 1 2 18 

12:15 - 12:30 21 0 11 2 4 32 18 0 21 3 10 39 5 1 0 2 2 6 

12:30 - 12:45 21 0 17 4 1 38 23 0 25 1 3 48 5 0 1 0 0 6 

12:45 - 13:00 16 0 16 5 2 32 35 0 10 12 5 45 5 0 0 1 0 5 

13:00 - 13:15 35 0 27 3 4 62 27 0 18 11 7 45 6 0 1 1 0 7 

13:15 - 13:30 14 0 17 9 10 31 36 0 13 5 1 49 2 0 0 1 2 2 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 2 Movimento - 3 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

13:30 - 13:45 17 0 8 3 7 25 28 0 9 8 2 37 3 0 1 0 0 4 

13:45 - 14:00 16 0 21 2 2 37 19 0 23 4 0 42 4 0 0 0 0 4 

14:00 - 14:15 22 0 28 6 1 50 18 0 31 5 2 49 12 0 0 0 0 12 

14:15 - 14:30 14 0 20 6 4 34 10 0 23 1 0 33 6 0 0 0 0 6 

17:00 - 17:15 21 0 24 6 9 45 10 0 9 3 0 19 4 0 1 2 0 5 

17:15 - 17:30 22 0 37 6 2 59 15 0 16 3 1 31 10 0 0 2 5 10 

17:30 - 17:45 22 0 27 7 3 49 17 0 15 3 2 32 8 0 0 2 0 8 

17:45 - 18:00 32 0 29 10 3 61 34 0 19 10 11 53 5 0 0 1 0 5 

18:00 - 18:15 57 0 27 12 5 84 19 1 26 10 1 46 9 0 1 5 4 10 

18:15 - 18:30 28 0 19 5 4 47 28 0 42 9 5 70 6 0 0 7 0 6 

18:30 - 18:45 25 0 32 6 0 57 31 0 19 8 8 50 3 0 0 0 0 3 

18:45 - 19:00 28 0 20 4 2 48 20 0 28 11 2 48 9 0 0 0 1 9 

19:00 - 19:15 35 0 14 9 6 49 12 0 6 7 0 18 9 0 1 2 0 10 

19:15 - 19:30 22 0 31 7 6 53 11 0 16 5 1 27 9 0 0 2 0 9 

19:30 - 19:45 2 0 24 3 0 26 5 0 6 1 0 11 7 0 3 0 0 10 

19:45 - 20:00 6 0 10 1 0 16 2 0 23 0 0 25 5 0 0 1 0 5 

Fluxos Médios   

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 21 1 13 5 4 34 23 0 24 4 4 47 4 0 1 1 0 4 

Tarde (11:00 - 14:30) 22 0 20 5 4 42 21 0 17 5 3 38 7 0 0 1 1 7 

Noite (17:00 - 20:00) 25 0 25 6 3 50 17 0 19 6 3 36 7 0 1 2 1 8 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 4 Movimento - 5 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 4 0 1 2 4 5 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 2 6 

06:45 - 07:00 5 0 2 2 3 7 1 0 2 0 0 3 3 1 4 1 2 8 

07:00 - 07:15 8 0 2 3 5 10 5 0 0 2 0 5 5 0 4 1 3 9 

07:15 - 07:30 12 0 0 2 2 12 0 0 3 0 0 3 11 1 4 1 3 16 

07:30 - 07:45 9 0 1 2 3 10 1 0 1 0 0 2 3 1 2 0 1 6 

07:45 - 08:00 9 0 2 0 2 11 1 0 2 0 0 3 2 1 5 0 0 8 

08:00 - 08:15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 8 

08:15 - 08:30 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 2 1 6 0 0 9 

08:30 - 08:45 2 0 4 0 1 6 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 

08:45 - 09:00 5 0 2 0 0 7 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

11:00 - 11:15 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 3 

11:15 - 11:30 5 0 1 1 0 6 2 0 2 0 0 4 2 0 1 0 1 3 

11:30 - 11:45 2 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 4 3 1 6 1 0 10 

11:45 - 12:00 4 0 1 3 0 5 3 0 0 1 0 3 4 0 3 0 2 7 

12:00 - 12:15 2 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 5 5 1 2 0 1 8 

12:15 - 12:30 5 0 0 0 0 5 2 0 1 1 0 3 2 0 2 0 0 4 

12:30 - 12:45 6 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 3 1 9 0 4 13 

12:45 - 13:00 9 0 0 2 5 9 2 0 2 0 0 4 3 0 2 5 0 5 

13:00 - 13:15 7 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 6 

13:15 - 13:30 8 0 1 4 3 9 3 0 2 0 1 5 5 0 3 1 2 8 

13:30 - 13:45 9 0 0 2 0 9 0 0 1 0 0 1 4 1 1 3 0 6 

13:45 - 14:00 4 0 1 1 2 5 1 0 2 0 0 3 7 0 2 0 1 9 

14:00 - 14:15 3 0 3 0 1 6 2 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0 5 

14:15 - 14:30 3 0 2 0 1 5 1 0 3 0 0 4 2 0 7 0 0 9 

17:00 - 17:15 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

17:15 - 17:30 8 0 0 0 0 8 1 0 1 1 1 2 4 0 3 2 2 7 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 4 Movimento - 5 Movimento - 6 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 

17:45 - 18:00 4 0 0 2 2 4 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 

18:00 - 18:15 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 7 

18:15 - 18:30 3 0 2 0 1 5 2 0 0 1 0 2 0 0 4 1 1 4 

18:30 - 18:45 2 0 2 3 1 4 3 0 0 1 0 3 0 1 6 1 0 7 

18:45 - 19:00 2 0 1 2 0 3 1 0 0 2 0 1 3 0 9 1 1 12 

19:00 - 19:15 2 0 0 0 0 2 15 0 1 4 0 16 0 1 8 1 0 9 

19:15 - 19:30 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 4 

19:30 - 19:45 0 0 0 0 1 0 4 0 3 2 0 7 2 1 2 0 0 5 

19:45 - 20:00 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 2 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 6 0 2 1 2 7 1 0 1 0 0 2 3 1 4 0 1 7 

Tarde (11:00 - 14:30) 5 0 1 1 1 6 2 0 1 0 0 3 3 1 3 1 1 7 

Noite (17:00 - 20:00) 2 0 1 1 1 3 3 0 1 1 0 3 1 0 3 1 0 5 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 7 Movimento - 8 Movimento - 9(1) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 

06:45 - 07:00 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

07:00 - 07:15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 6 

07:15 - 07:30 1 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0 7 3 0 1 1 0 4 

07:30 - 07:45 2 0 0 0 0 2 9 0 3 2 0 12 5 0 0 0 0 5 

07:45 - 08:00 4 0 0 0 0 4 15 0 7 4 0 22 9 0 0 0 0 9 

08:00 - 08:15 1 0 0 0 0 1 3 0 7 1 0 10 4 0 0 0 0 4 

08:15 - 08:30 1 0 0 0 0 1 2 0 5 1 0 7 3 0 0 0 0 3 

08:30 - 08:45 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 2 

08:45 - 09:00 2 0 0 0 0 2 4 0 20 0 0 24 1 0 0 0 0 1 

11:00 - 11:15 1 0 0 0 0 1 7 0 9 0 0 16 1 0 0 0 0 1 

11:15 - 11:30 2 0 0 0 0 2 7 0 10 1 0 17 0 0 0 0 0 0 

11:30 - 11:45 1 0 1 0 0 2 1 0 8 0 0 9 2 0 0 1 0 2 

11:45 - 12:00 2 0 0 0 0 2 6 0 8 5 0 14 1 0 1 0 1 2 

12:00 - 12:15 7 0 0 1 0 7 7 0 6 3 0 13 0 0 0 0 0 0 

12:15 - 12:30 3 0 0 0 0 3 2 0 6 2 0 8 3 0 1 1 0 4 

12:30 - 12:45 2 0 0 0 0 2 7 0 9 1 0 16 2 0 0 0 0 2 

12:45 - 13:00 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 5 3 0 0 2 1 3 

13:00 - 13:15 4 0 1 1 0 5 2 0 8 2 0 10 1 0 0 0 0 1 

13:15 - 13:30 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 10 4 0 0 1 1 4 

13:30 - 13:45 4 0 0 0 0 4 12 0 6 2 0 18 9 0 0 0 0 9 

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 3 0 12 1 0 15 7 0 0 0 0 7 

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 9 1 10 1 0 20 1 0 0 0 0 1 

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 5 0 11 2 0 16 0 0 0 1 0 0 

17:00 - 17:15 3 0 0 0 0 3 5 0 7 1 0 12 1 0 0 0 0 1 

17:15 - 17:30 1 0 0 0 0 1 10 0 10 0 0 20 1 0 0 0 0 1 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 7 Movimento - 8 Movimento - 9(1) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 2 0 1 1 0 3 6 0 7 1 0 13 1 0 0 0 0 1 

17:45 - 18:00 4 0 0 0 0 4 9 0 9 3 0 18 0 0 0 0 0 0 

18:00 - 18:15 1 0 0 0 0 1 11 0 10 1 0 21 0 0 0 0 0 0 

18:15 - 18:30 4 0 0 1 0 4 6 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

18:30 - 18:45 4 0 0 0 0 4 7 0 8 1 0 15 1 0 0 0 0 1 

18:45 - 19:00 1 0 1 0 0 2 6 0 9 1 0 15 1 0 0 0 0 1 

19:00 - 19:15 1 0 2 0 0 3 3 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 1 

19:15 - 19:30 2 1 0 0 0 3 1 0 13 1 0 14 1 0 0 0 0 1 

19:30 - 19:45 1 0 0 0 0 1 4 0 7 0 0 11 0 0 1 0 0 1 

19:45 - 20:00 1 0 0 0 0 1 3 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 1 0 0 0 0 1 4 0 5 1 0 9 4 0 0 0 0 4 

Tarde (11:00 - 14:30) 2 0 0 0 0 2 5 0 8 2 0 13 2 0 0 0 0 3 

Noite (17:00 - 20:00) 2 0 0 0 0 3 6 0 8 1 0 14 1 0 0 0 0 1 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) Movimento - 9(4) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 3 0 2 0 1 5 2 1 0 2 0 3 1 0 2 0 0 3 

06:45 - 07:00 4 0 3 2 0 7 3 0 1 2 0 4 2 0 3 0 0 5 

07:00 - 07:15 5 0 4 3 2 9 4 1 0 2 0 5 2 0 2 0 1 4 

07:15 - 07:30 1 0 5 0 0 6 3 0 5 0 0 8 1 0 1 0 0 2 

07:30 - 07:45 6 0 7 1 0 13 6 0 1 1 1 7 5 0 1 0 0 6 

07:45 - 08:00 2 0 4 0 0 6 0 1 3 1 0 4 3 0 1 1 0 4 

08:00 - 08:15 2 0 7 1 0 9 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 

08:15 - 08:30 3 0 7 1 0 10 2 1 3 0 0 6 1 0 3 1 0 4 

08:30 - 08:45 5 0 4 1 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 

08:45 - 09:00 5 0 3 1 1 8 4 1 6 0 0 11 1 0 1 0 0 2 

11:00 - 11:15 4 0 9 2 1 13 1 1 3 0 1 5 3 0 2 1 0 5 

11:15 - 11:30 1 0 13 1 0 14 4 0 3 1 2 7 1 0 4 0 0 5 

11:30 - 11:45 5 0 11 5 1 16 4 1 4 1 2 9 2 0 2 0 0 4 

11:45 - 12:00 6 0 0 0 0 6 9 0 2 3 2 11 2 0 4 0 0 6 

12:00 - 12:15 6 0 2 2 6 8 2 0 3 1 1 5 4 0 3 0 0 7 

12:15 - 12:30 5 0 4 0 0 9 2 1 4 0 3 7 2 0 2 0 0 4 

12:30 - 12:45 6 0 13 0 0 19 0 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 1 

12:45 - 13:00 3 0 9 3 0 12 1 1 4 0 1 6 5 0 1 0 1 6 

13:00 - 13:15 2 0 8 2 0 10 3 0 3 2 0 6 3 0 0 0 0 3 

13:15 - 13:30 1 0 2 4 0 3 3 1 1 1 5 5 3 0 1 2 1 4 

13:30 - 13:45 3 0 16 0 2 19 1 0 6 0 0 7 2 0 0 0 0 2 

13:45 - 14:00 2 0 1 2 0 3 4 1 5 3 0 10 0 0 0 0 0 0 

14:00 - 14:15 3 0 2 1 0 5 3 0 4 0 0 7 0 0 2 0 0 2 

14:15 - 14:30 2 0 1 1 1 3 3 1 3 3 0 7 1 0 2 0 0 3 

17:00 - 17:15 2 0 3 1 0 5 12 0 3 0 1 15 0 0 1 1 0 1 

17:15 - 17:30 6 0 9 1 0 15 5 1 2 2 0 8 4 0 1 0 0 5 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) Movimento - 9(4) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 4 0 4 1 2 8 6 0 4 1 0 10 3 0 0 0 0 3 

17:45 - 18:00 8 0 10 0 0 18 6 1 4 0 0 11 2 0 1 2 0 3 

18:00 - 18:15 5 0 5 4 0 10 12 1 6 1 0 19 3 0 0 1 0 3 

18:15 - 18:30 4 0 5 2 0 9 7 2 4 2 0 13 5 0 0 5 0 5 

18:30 - 18:45 5 0 8 6 1 13 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 

18:45 - 19:00 3 0 7 2 0 10 6 1 10 0 0 17 1 0 0 1 0 1 

19:00 - 19:15 4 0 7 0 1 11 1 0 1 0 0 2 4 0 0 1 0 4 

19:15 - 19:30 1 0 19 1 0 20 3 1 4 0 0 8 3 0 2 1 0 5 

19:30 - 19:45 0 0 6 0 0 6 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 

19:45 - 20:00 1 0 3 0 0 4 0 1 4 0 0 5 1 0 2 0 0 3 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 4 0 5 1 0 8 2 1 2 1 0 5 2 0 2 0 0 3 

Tarde (11:00 - 14:30) 4 0 7 2 1 10 3 1 3 1 1 7 2 0 2 0 0 4 

Noite (17:00 - 20:00) 4 0 7 2 0 11 5 1 4 1 0 9 3 0 1 1 0 3 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
              

Fonte: Mobplan, 2018 
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 Intersecção 004 – Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas 

A Figura 65 apresenta os movimentos capturados nas pesquisas de campo de acordo 

com a codificação utilizada nas bibliografias da área. 

 

FIGURA 65 – FLUXO TOTAL POR HORA, DIAS ÚTEIS, PONTO 003 

FONTE: AMBIOTECH, 2018 

 

As tabelas a seguir apresentam o fluxo total acumulado por hora nos dias úteis e os 

dados da pesquisa por movimento e tipo de veículo a cada 15 min respectivamente para o 

ponto supracitado. 

TABELA 91 – FLUXO TOTAL ACUMULADO POR HORA NOS DIAS ÚTEIS, PONTO 004 

Código do ponto: 004           
 

Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas     Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não             
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018   Tipo de dia: Quarta-feira     

 
Faixa Horária 

Fluxos Totais* - Entradas Total 
Entradas 

Fluxos Totais* - Saídas Total 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

06:30 - 07:30 174 14 141 134 463 - 152 127 184 463 

06:45- 07:45 232 18 145 158 553 - 213 153 187 553 

07:00 - 08:00 242 12 142 178 574 - 218 172 184 574 

07:15 - 08:15 205 12 124 167 508 - 179 165 164 508 

07:30 - 08:30 180 21 92 144 437 - 162 147 128 437 

07:45 - 08:45 163 20 75 135 393 - 147 136 110 393 

08:00 - 09:00 164 29 74 135 402 - 148 139 115 402 

 

11:00 - 12:00 186 47 152 138 523 - 155 137 231 523 

11:15 - 12:15 213 41 162 121 537 - 176 121 240 537 
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Código do ponto: 004           
 

Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas     Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não             
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018   Tipo de dia: Quarta-feira     

11:30 - 12:30 213 36 167 119 535 - 164 118 253 535 

11:45 - 12:45 205 42 164 120 531 - 155 123 253 531 

12:00 - 13:00 178 37 161 107 483 - 127 108 248 483 

12:15 - 13:15 122 32 160 112 426 - 70 110 246 426 

12:30 - 13:30 114 22 157 117 410 - 62 116 232 410 

12:45 - 13:45 106 13 151 123 393 - 55 120 218 393 

13:00 - 14:00 91 5 124 170 390 - 47 166 177 390 

13:15 - 14:15 75 5 88 160 328 - 50 154 124 328 

13:30 - 14:30 39 4 59 162 264 - 25 156 83 264 

 

17:00 - 18:00 238 38 174 136 586 - 209 133 244 586 

17:15 - 18:15 241 38 161 142 582 - 216 140 226 582 

17:30 - 18:30 223 41 137 160 561 - 209 160 192 561 

17:45 - 18:45 218 42 118 165 543 - 205 166 172 543 

18:00 - 19:00 208 32 100 137 477 - 209 134 134 477 

18:15 - 19:15 211 28 84 116 439 - 218 114 107 439 

18:30 - 19:30 201 20 94 102 417 - 187 104 126 417 

18:45 - 19:45 147 11 85 79 322 - 136 77 109 322 

19:00 - 20:00 103 7 83 56 249 - 81 58 110 249 

 

Picos 
Fluxos Médios - Entrada Médias 

Entradas 

Fluxos Médios - Saídas Médias 
Saídas E1 E2 E3 E4 S1 S2 S3 S4 

Manhã (06:30 - 09:00) 194 18 113 150 476 - 174 148 153 476 

Tarde (11:00 - 14:30) 140 26 140 132 438 - 99 130 210 438 

Noite (17:00 - 20:00) 199 29 115 121 464 - 186 121 158 464 

* Fluxo Total = Soma de automóveis, ônibus e caminhões 
      Fonte: Mobplan, 2018 
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GRÁFICO 39 – FLUXO TOTAL POR HORA, DIAS ÚTEIS, PONTO 004 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 



 

356 

 

TABELA 92 – DADOS PESQUISA POR MOVIMENTO E TIPO DE VEÍCULO A CADA 15 MIN, DIAS ÚTEIS, PONTO 004 

Código do ponto: 004                       Clima 

Descrição: Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas               Manhã Tarde Noite 

Semaforizado: Não                       
Sol Sol Limpo 

Data: 19/09/2018   Tipo de dia: Quarta-feira             

 

Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 3 Movimento - 4 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 0 0 1 0 0 1 17 2 13 15 0 32 11 0 8 9 0 19 

06:45 - 07:00 1 6 3 0 0 10 16 0 5 12 4 21 10 1 9 3 0 20 

07:00 - 07:15 0 8 1 0 0 9 23 0 11 16 0 34 29 2 9 14 1 40 

07:15 - 07:30 1 3 1 0 0 5 34 0 4 9 3 38 26 2 15 20 2 43 

07:30 - 07:45 0 4 8 0 0 12 24 0 9 6 2 33 24 3 15 16 1 42 

07:45 - 08:00 0 0 0 0 0 0 13 0 9 11 9 22 21 3 17 8 3 41 

08:00 - 08:15 1 1 2 0 0 4 11 0 9 7 7 20 18 2 12 2 0 32 

08:15 - 08:30 0 7 4 0 0 11 4 0 6 3 1 10 8 1 12 4 1 21 

08:30 - 08:45 4 2 6 1 0 12 8 0 11 7 7 19 12 5 17 2 0 34 

08:45 - 09:00 3 3 4 5 0 10 16 0 5 1 3 21 22 1 19 6 0 42 

11:00 - 11:15 1 1 1 0 0 3 32 0 4 6 2 36 27 1 18 3 1 46 

11:15 - 11:30 0 0 0 0 0 0 24 0 9 4 2 33 6 2 10 1 0 18 

11:30 - 11:45 0 0 2 0 0 2 28 0 7 10 5 35 17 3 7 11 0 27 

11:45 - 12:00 4 1 2 3 0 7 30 0 8 8 0 38 15 0 14 6 0 29 

12:00 - 12:15 4 3 2 0 0 9 32 0 13 15 1 45 18 3 12 10 0 33 

12:15 - 12:30 6 1 1 2 0 8 42 0 1 7 0 43 11 0 7 3 2 18 

12:30 - 12:45 0 0 1 1 0 1 32 0 1 7 2 33 14 1 15 6 1 30 

12:45 - 13:00 0 1 0 0 0 1 30 0 6 11 2 36 16 0 1 6 0 17 

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 43 0 2 23 5 45 22 0 15 3 2 37 

13:15 - 13:30 0 2 3 0 0 5 37 0 2 16 8 39 14 1 11 4 0 26 

13:30 - 13:45 0 1 2 1 0 3 22 1 3 8 2 26 21 2 16 2 1 39 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 1 Movimento - 3 Movimento - 4 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total*  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 8 0 4 2 3 12 29 2 33 2 1 64 

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 0 8 17 0 8 1 0 25 

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 11 19 0 9 3 0 28 

17:00 - 17:15 2 1 1 1 0 4 37 0 8 7 7 45 25 0 9 3 7 34 

17:15 - 17:30 3 1 3 2 1 7 30 0 10 11 11 40 6 1 5 3 1 12 

17:30 - 17:45 2 3 5 0 0 10 32 0 6 10 9 38 16 0 7 10 4 23 

17:45 - 18:00 1 0 4 0 1 5 30 0 0 15 9 30 39 0 14 4 6 53 

18:00 - 18:15 0 3 0 0 0 3 25 1 4 5 10 30 35 1 7 16 1 43 

18:15 - 18:30 2 3 1 2 0 6 14 0 1 4 5 15 30 0 1 8 0 31 

18:30 - 18:45 1 0 4 0 0 5 21 0 2 4 6 23 21 0 8 7 0 29 

18:45 - 19:00 1 1 2 0 0 4 9 0 0 3 8 9 14 3 6 2 0 23 

19:00 - 19:15 3 3 1 1 0 7 13 0 3 4 3 16 18 1 2 3 1 21 

19:15 - 19:30 0 4 0 1 0 4 28 0 6 8 6 34 10 2 9 1 4 21 

19:30 - 19:45 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 15 4 0 2 2 1 6 

19:45 - 20:00 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 5 

Fluxos Médios   

Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 1 3 3 1 0 7 17 0 8 9 4 25 18 2 13 8 1 33 

Tarde (11:00 - 14:30) 1 1 1 1 0 3 27 0 5 9 2 31 18 1 13 4 1 31 

Noite (17:00 - 20:00) 1 2 2 1 0 5 22 0 3 6 6 26 19 1 6 5 2 25 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 5 Movimento - 6 Movimento - 8 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 7 0 5 6 0 12 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 

06:45 - 07:00 7 0 2 5 2 9 1 2 0 0 0 3 2 0 1 1 0 3 

07:00 - 07:15 9 0 4 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 

07:15 - 07:30 14 0 2 4 1 16 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 

07:30 - 07:45 10 0 3 2 1 13 2 0 2 0 0 4 1 0 2 1 1 3 

07:45 - 08:00 5 0 4 5 3 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 

08:00 - 08:15 4 0 4 3 3 8 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

08:15 - 08:30 1 0 2 1 0 3 2 0 3 0 0 5 0 0 2 0 1 2 

08:30 - 08:45 3 0 4 3 3 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 

08:45 - 09:00 6 0 2 0 1 8 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 

11:00 - 11:15 14 0 1 2 1 15 2 0 3 1 1 5 0 0 4 0 0 4 

11:15 - 11:30 10 0 3 2 0 13 3 0 2 0 0 5 1 0 5 0 2 6 

11:30 - 11:45 12 0 3 4 2 15 2 1 0 1 0 3 2 0 5 0 0 7 

11:45 - 12:00 13 0 3 3 0 16 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 

12:00 - 12:15 13 0 5 6 0 18 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 

12:15 - 12:30 18 0 0 3 0 18 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 4 

12:30 - 12:45 13 0 0 3 0 13 1 2 2 2 0 5 2 0 3 0 1 5 

12:45 - 13:00 13 0 2 4 0 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

13:00 - 13:15 18 0 1 10 2 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

13:15 - 13:30 16 0 0 6 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

13:30 - 13:45 9 0 1 3 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 

13:45 - 14:00 3 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 - 14:15 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 

14:15 - 14:30 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

17:00 - 17:15 15 0 3 3 3 18 1 1 1 0 0 3 0 0 4 1 0 4 

17:15 - 17:30 13 0 4 4 5 17 1 0 0 5 0 1 0 0 5 0 0 5 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 5 Movimento - 6 Movimento - 8 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 14 0 2 4 3 16 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 1 2 

17:45 - 18:00 13 0 0 6 3 13 1 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 3 

18:00 - 18:15 11 0 2 2 4 13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

18:15 - 18:30 6 0 0 2 2 6 2 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 4 

18:30 - 18:45 9 0 1 2 2 10 2 0 2 1 0 4 0 0 1 0 0 1 

18:45 - 19:00 4 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 5 

19:00 - 19:15 5 0 1 1 1 6 1 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 2 

19:15 - 19:30 12 0 2 3 2 14 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

19:30 - 19:45 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

19:45 - 20:00 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 7 0 3 4 1 10 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 

Tarde (11:00 - 14:30) 11 0 2 3 1 13 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 3 

Noite (17:00 - 20:00) 9 0 1 2 2 11 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 2 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(1) Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

06:30 - 06:45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

06:45 - 07:00 5 1 7 5 0 13 0 0 6 0 0 6 1 0 3 1 0 4 

07:00 - 07:15 27 13 4 10 1 44 0 0 2 1 0 2 2 0 2 0 3 4 

07:15 - 07:30 14 14 14 10 0 42 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 7 

07:30 - 07:45 8 16 22 3 0 46 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0 2 4 

07:45 - 08:00 2 12 19 2 1 33 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

08:00 - 08:15 2 11 4 4 0 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

08:15 - 08:30 3 3 18 5 0 24 2 1 2 0 0 5 1 0 2 1 0 3 

08:30 - 08:45 5 3 27 4 0 35 1 0 3 0 0 4 0 0 1 1 0 1 

08:45 - 09:00 2 9 14 2 0 25 3 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

11:00 - 11:15 3 17 10 2 1 30 4 1 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 

11:15 - 11:30 12 11 12 3 0 35 4 1 6 1 0 11 0 0 5 0 3 5 

11:30 - 11:45 11 5 10 3 1 26 0 0 4 1 1 4 0 0 1 0 2 1 

11:45 - 12:00 11 8 5 5 0 24 4 0 5 1 0 9 0 0 4 1 1 4 

12:00 - 12:15 14 12 22 16 0 48 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 0 1 

12:15 - 12:30 7 2 13 5 2 22 3 2 4 2 0 9 0 0 0 1 0 0 

12:30 - 12:45 4 3 14 2 0 21 1 1 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

12:45 - 13:00 0 3 1 3 0 4 3 1 3 1 0 7 2 0 1 2 0 3 

13:00 - 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13:15 - 13:30 4 9 6 2 0 19 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

13:30 - 13:45 3 1 10 2 0 14 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 1 

13:45 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14:00 - 14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

14:15 - 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 - 17:15 3 15 5 6 0 23 1 0 5 0 0 6 0 0 3 0 2 3 

17:15 - 17:30 7 20 18 5 1 45 1 1 4 0 0 6 0 0 9 1 0 9 
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Faixa Horária 

Fluxos 

Movimento - 9(1) Movimento - 9(2) Movimento - 9(3) 

 Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

17:30 - 17:45 10 19 10 8 0 39 2 0 2 2 0 4 2 0 4 1 0 6 

17:45 - 18:00 8 16 17 4 1 41 4 0 7 0 0 11 1 0 2 1 1 3 

18:00 - 18:15 8 19 5 9 0 32 5 0 3 1 0 8 4 0 1 0 0 5 

18:15 - 18:30 9 18 12 3 0 39 0 0 8 3 0 8 0 0 10 0 1 10 

18:30 - 18:45 7 12 26 3 1 45 0 0 5 1 0 5 0 0 2 0 1 2 

18:45 - 19:00 11 16 14 8 0 41 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 6 

19:00 - 19:15 12 17 9 1 0 38 1 0 1 1 0 2 0 0 3 0 2 3 

19:15 - 19:30 4 18 1 8 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

19:30 - 19:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

19:45 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Fluxos Médios            
 

            Picos  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total  Auto Ônibus Cami. Moto Bici. Total 

Manhã (06:30 - 09:00) 7 8 13 5 0 28 1 0 2 0 0 3 1 0 2 1 1 2 

Tarde (11:00 - 14:30) 5 5 7 3 0 17 2 1 2 0 0 4 0 0 1 1 1 1 

Noite (17:00 - 20:00) 7 14 10 5 0 31 1 0 3 1 0 4 1 0 4 0 1 4 

* Total = soma de automóveis, ônibus e caminhão  
              

Fonte: Mobplan, 2018 
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6.3.6.4 Situação do Trâfego durante a Obra  

Situação Pré-Obra da Sinalização Viária 

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº. 9.503 de 23 de setembro 

de 1997, complementada pelas Portarias e Instruções Normativas do DENATRAN 

(Departamento Nacional de Trânsito), Deliberações, Manuais e Resoluções do CONTRAN 

(Conselho Nacional de Trânsito), são a base para toda e qualquer medida necessária na 

área de trânsito em território nacional. 

O CONTRAN apresenta no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela 

Resolução do CONTRAN n 690, de 28 de setembro de 2017, define os parâmetros 

necessários para instalação de dispositivos de sinalização e são apresentados nos 

seguintes volumes: 

 Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (publicado pela 

Resolução nº. 180 em 14/10/2005 e retificado em 21/02/2007); 

 Volume II – Sinalização Vertical de Advertência (publicado pela Resolução 

no. 243 em 04/07/2007); 

 Volume III – Sinalização Vertical de Indicação (ainda não publicado); 

 Volume IV – Sinalização Horizontal (publicado pela Resolução no. 236 em 

21/05/2007); 

 Volume V – Sinalização Semafórica (Resolução do CONTRAN N° 483 de 09 

de abril de 2014.); 

 Volume VI – Sinalização de Obras e Dispositivos Auxiliares (ainda não 

publicado); e 

 Volume VII – Sinalização Temporária (publicado em 28 de setembro de 

2017). 

Os manuais (volumes) anteriormente citados abordam com profundidade os vários 

aspectos da legislação de trânsito que de alguma forma tem a sinalização como meio de 

transmitir as informações necessárias aos usuários das vias públicas, mas 

especificamente para os requisitos presentes no escopo deste documento, usou-se o 

Volume VII – Sinalização Temporária como base para o estudo. 
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Para verificar a situação da sinalização viária de pré-obra nas vias ou trechos de vias a 

serem diretamente impactadas na fase de implantação do empreendimento, foram 

realizados levantamentos das sinalizações existentes atualmente, o levantamento foi 

realizado em outubro de 2017. 

A Tabela 93 apresenta a localização em coordenadas geográficas de cada sinalização 

que está instalada na região. 

TABELA 93 – LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES LEVANTADAS NA AID 

Código Latitude Longitude Via Principal 
Tipo do 

Elemento 
Posição Visibilidade 

1 -25,51370107 -48,52382191 
Av. Governador 
Manoel Ribas 

Sinalizacao 
Vertical 

Esquerdo Boa 

2 -25,51392553 -48,52402433 
Av. Governador 
Manoel Ribas 

Sinalizacao 
Vertical 

Esquerdo Boa 

3 -25,51358459 -48,52382825 
Av. Governador 
Manoel Ribas 

Sinalizacao 
Vertical 

Direito Boa 

4 -25,51369209 -48,52403493 
Av. Governador 
Manoel Ribas 

Sinalizacao 
Vertical 

Direito Boa 

5 -25,51427458 -48,52340568 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

6 -25,51435681 -48,52350959 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

7 -25,51451470 -48,52331851 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

8 -25,51461776 -48,52312846 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

9 -25,51454685 -48,52308952 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

10 -25,51385016 -48,52397886 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

11 -25,51404425 -48,52380625 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

12 -25,51466611 -48,5230493 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

13 -25,51006207 -48,53039227 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

14 -25,50998290 -48,5303886 Av. Bento Rocha 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Ruim 

15 -25,51219502 -48,52742927 
R. Francisco 

Machado 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

16 -25,51168727 -48,5275035 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

17 -25,51191179 -48,52726265 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

18 -25,51236458 -48,52671913 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

19 -25,51297735 -48,52590089 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Ruim 

20 -25,51302988 -48,52578589 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

21 -25,51179251 -48,52770536 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Ruim 

22 -25,51146580 -48,5281207 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 
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Código Latitude Longitude Via Principal 
Tipo do 

Elemento 
Posição Visibilidade 

23 -25,51142177 -48,52816042 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

24 -25,51143441 -48,52825825 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

25 -25,51391530 -48,52446497 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Redutor de 
Velocidade 

Nao se 
aplica 

- 

26 -25,51378989 -48,52454199 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

27 -25,51378041 -48,52457507 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Ruim 

28 -25,51359947 -48,52460263 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

29 -25,51345349 -48,52506445 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Redutor de 
Velocidade 

Nao se 
aplica 

- 

30 -25,51346456 -48,52497645 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

31 -25,51328420 -48,52522308 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Regular 

32 -25,51316826 -48,52552552 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

33 -25,51334585 -48,52582866 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Regular 

34 -25,51353929 -48,52603811 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

35 -25,51422120 -48,52703564 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

36 -25,51457185 -48,52747136 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

37 -25,51150621 -48,52794696 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

38 -25,51000094 -48,53036293 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 
Semaforica 

Esquerdo Boa 

39 -25,51170243 -48,52845624 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

40 -25,51228864 -48,52829037 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Regular 

41 -25,51141306 -48,52810039 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

42 -25,51095196 -48,52904773 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

43 -25,51405051 -48,52432754 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

44 -25,51380906 -48,52442906 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

45 -25,51385894 -48,5244984 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

46 -25,51358029 -48,52454309 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

47 -25,51358553 -48,52476229 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

48 -25,51339747 -48,52484258 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

49 -25,51335988 -48,52497366 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

50 -25,51334748 -48,52504226 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

51 -25,51326850 -48,52511011 Av. Coronel Santa Sinalizacao Esquerdo Boa 



 

365 

 

Código Latitude Longitude Via Principal 
Tipo do 

Elemento 
Posição Visibilidade 

Rita Vertical 

52 -25,51307225 -48,52536241 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

53 -25,51306014 -48,52543805 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

54 -25,51302870 -48,52544773 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

55 -25,51313704 -48,52573382 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

56 -25,51365212 -48,52618254 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

57 -25,51377069 -48,52645002 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Boa 

58 -25,51399296 -48,52655858 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

59 -25,51410061 -48,52672971 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

60 -25,51414830 -48,52688405 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

61 -25,51114204 -48,52824852 
Av. Coronel Santa 

Rita 
Sinalizacao 

Vertical 
Direito Regular 

62 -25,51381914 -48,52659445 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 
Horizontal 

Direito Ruim 

63 -25,51456940 -48,52720714 R. Jose Cadilhe 
Paradas 
Onibus 

Esquerdo - 

64 -25,50991219 -48,53044217 Av. Bento Rocha 
Sinalizacao 
Semaforica 

Direito Boa 

65 -25,51138987 -48,5282343 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

66 -25,51144746 -48,52808904 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Regular 

67 -25,51187161 -48,52814467 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

68 -25,51180434 -48,52841652 
R. Frei Jose 

Thomaz 
Sinalizacao 

Vertical 
Esquerdo Boa 

69 -25,51401487 -48,52664139 R. Jose Cadilhe 
Sinalizacao 
Horizontal 

Esquerdo Ruim 

Fonte: Mobplan, 2018 
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FOTO 70 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 1 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 71 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 2 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 72 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 3 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 73 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 4 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 74 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 5 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 75 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 6 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 76 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 7 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 77 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 8 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 78 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 9 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 79 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 10 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 80 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 11 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 81 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 12 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 82 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 13 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 83 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 14 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 84 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 15 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 85 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 16 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 86 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 17 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 87 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 18 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 88 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 19 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 89 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 20 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 90 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 21 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 91 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 22 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 92 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 23 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 93 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 24 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 94 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 25 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 95 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 26 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 96 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 27 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 97 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 28 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 98 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 29 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 99 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 30 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 100 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 31 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 101 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 32 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 102 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 33 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 103 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 34 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 104 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 35 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 105 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 36 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 106 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 37 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 107 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 38 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 108 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 39 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 109 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 40 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 110 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 41 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 111 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 42 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 112 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 43 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 113 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 44 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 



 

377 

 

  

FOTO 114 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 45 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 115 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 46 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 116 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 47 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 117 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 48 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 49 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 119 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 50 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 120 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 51 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 121 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 52 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 122 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 53 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 123 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 54 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 124 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 55 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 125 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 56 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 126 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 57 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 127 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 58 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 128 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 59 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 129 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 60 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 130 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 61 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 131 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 62 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 132 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 63 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 133 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 64 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 134 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 65 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 135 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 66 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

  

FOTO 136 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 67 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

FOTO 137 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 68 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FOTO 138 - SINALIZAÇÃO VERTICAL ATUAL, 69 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

As sinalizações horizontais atualmente na Av. Cel. Santa Rita e Rua José Cadilhe estão 

apagadas ou são inexistentes, o fluxo de veículos durante o período da obra de 

construção dos Terminais não trará de maneira alguma consequência ou aceleração no 

desgaste da pintura das mesmas. 
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FIGURA 66 – LOCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL ATUAL 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Rotas de Acesso dos Veículos de Carga e Descarga 

A localização privilegiada do local da obra do Terminal 03 na Av. Cel. Santa Rita, via de 

ligação entre as duas principais vias de escoamento do fluxo de veículos do Município, 

Av. Bento Rocha e a Av. Ayrton Senna, com isto, o fluxo de veículos durante o período de 

construção e instalação do Empreendimento será realizadas principalmente por estas 

vias.  
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Com relação aos portões de acesso à obra de construção do Terminal 03 os mesmos 

estarão localizados na Av. Cel. Santa Rita, entre as Ruas José Cadilhe e Francisco 

Machado. 

O acesso dos veículos durante a obra de construção do Terminal 02 se dará através da 

Rua José Cadilhe. Os portões de acesso a construção deste Terminal estão distantes 

cerca de 200m da intersecção da Av. Cel. Santa Rita, passando somente à frente do 

Terminal 01, em operação, também de propriedade do Empreendedor. 

Todas as vias que serão utilizadas durante o período da obra de construção do complexo 

de tancagem do Terminal 02 e 03 estão aptas a receber o adicional fluxo de veículos 

quanto à infraestrutura das vias e à capacidade de escoamento do fluxo. 

A descrição das vias das rotas de entrada são as seguintes: 

 Rota de Entrada 01: Av. Bento Rocha (sentido sul), Av. Cel. Santa Rita, 

obra de construção Terminal 3 e/ou Rua José Cadilhe e obra Terminal 02; 

 Rota de Entrada 02: Av. Bento Rocha (sentido norte), Av. Cel. Santa Rita, 

obra de construção Terminal 3 e/ou Rua José Cadilhe e obra Terminal 02; 

 Rota de Entrada 03: Av. Ayrton Senna (sentido sul), Av. Cel. Santa Rita, 

obra de construção Terminal 3 e/ou Rua José Cadilhe e obra Terminal 02; e 

 Rota de Entrada 04: Av. Ayrton Senna (sentido norte), Av. Cel. Santa Rita, 

obra de construção Terminal 3 e/ou Rua José Cadilhe e obra Terminal 02. 

A descrição das vias das rotas de saídas são as seguintes: 

 Rotas de Saídas 01: Obra de construção Terminal 3, Av. Cel. Santa Rita e 

Av. Bento Rocha (sentido norte); e/ou obra Terminal 02, Rua José Cadilhe, 

Av. Cel. Santa Rita e Av. Bento Rocha (sentido norte); 

 Rotas de Saídas 02: Obra de construção Terminal 3, Av. Cel. Santa Rita e 

Av. Bento Rocha (sentido sul); e/ou obra Terminal 02, Rua José Cadilhe, Av. 

Cel. Santa Rita e Av. Bento Rocha (sentido sul); 

 Rotas de Saídas 03: Obra de construção Terminal 3, Av. Cel. Santa Rita e 

Av. Ayrton Senna (sentido norte); e/ou obra Terminal 02, Rua José Cadilhe, 

Av. Cel. Santa Rita e Av. Ayrton Senna (sentido norte); e 

 Rotas de Saídas 04: Obra de construção Terminal 3, Av. Cel. Santa Rita e 

Av. Ayrton Senna (sentido sul); e/ou obra Terminal 02, Rua José Cadilhe, 

Av. Cel. Santa Rita e Av. Ayrton Senna (sentido sul). 
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Estas rotas de entrada e saída estão apresentadas na Figura 67 e Figura 68. 

 

FIGURA 67 – ROTAS DE ENTRADA DO CANTEIRO DE OBRA 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FIGURA 68 – ROTAS DE SAÍDA DO CANTEIRO DE OBRA 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Programação dos Veículos de Carga e Descarga  

O horário de funcionamento da construção da obra está definido entre as 07h00min às 

18h00min em dias úteis, sendo provável em algumas ocasiões o funcionamento na parte 

da manhã de sábados, entre as 07h00min às 12h00min. 

Sabendo que os volumes de veículos de carga atraídos para a obra podem variar em 

função de fatores como planejamento da obra, operação, condições climáticas, 

fornecedores e administração e considerando que a terraplanagem, infraestrutura e 

montagem são as fases que demandam maior volume de transporte, será apresentada 
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projeção de veículos para estas fases e estimada o número para as demais fases da 

construção.  

A estimativa de veículos levou em consideração a expertise de outras obras similares 

realizadas pelo Empreendedor e da Construtora responsável juntamente com o 

cronograma físico apresentado. Com isto, estima-se a utilização durante todo o período 

da obra um total de 9.900 viagens de veículos de carga, distribuídos durante os 41 meses 

para ambas as Fases. 

Sendo as Fases distribuídas de forma similar no cronograma físico, a distribuição do 

número necessário de viagens de carga para cada uma se aproximou. Entretanto a Fase 

01 utilizará cerca de 5.100 viagens no total e a Fase 02 aproximadamente 4.800 viagens.  

Quando este total de veículos de carga se distribui, de acordo com o cronograma físico da 

obra, a maior movimentação mensal, e consequentemente diária, para ambas as fases 

acontece na coincidência das atividades principais de construção civil e de montagem 

eletromecânica, entre os meses 05 e 17, na Fase 01, e os meses 26 e 37 na Fase 02.  

Nestes períodos considerados de máxima movimentação de veículos de carga a 

estimativa é de 300 viagens/mês, sendo que diariamente, considerando para um mês 

padrão de 22 dias úteis, a perspectiva é de recebimento de 14 veículos de carga/dia. 

Lembrando que os dados de veículos/dia e mensal estão estimados visando a segurança 

da estimativa, contudo este valor médio poderá sofrer oscilações, dependendo do 

andamento da obra de construção. 

O cronograma físico da Figura 69 apresenta a distribuição mensal e diária das viagens no 

período da obra de construção do Complexo de Terminais.  
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FIGURA 69 – DISTRIBUIÇÃO DOS VEÍCULSO DE CARGA DURANTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

Proposta de Sinalização de Temporária 

As sinalizações de temporárias a serem utilizadas durante o período de obra possui o 

objetivo de reduzir ou eliminar as interferências na via de acesso à obra. As premissas 

básicas deste tipo de sinalização é evitar situações de conflito na via e diminuir os riscos 

de acidentes devido ao aumento do fluxo veículos pesados durante o período de 

implantação do Empreendimento. 

As sinalizações de advertência serão implantadas na Av. Cel Santa Rita e na Rua José 

Cadilhe. As placas seguirão o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº. 

9.503 de 23 de setembro de 1997, complementada pelas Portarias e Instruções 

Normativas do DENATRAN, Deliberações e Resoluções do CONTRAN. 

Em seu Anexo II editado pela Resolução nº. 160 publicada em 11/06/2004, atualizada 

com a Resolução 690/2017, em vigor, onde são definidos os parâmetros necessários para 

os dispositivos de sinalização. 

Os dispositivos de advertência considerados dispositivos auxiliares são elementos 

aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar 

mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores 

diversos, dotados ou não de refletividade, com as funções de: 

 Reduzir a velocidade praticada; 
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 Oferecer proteção aos usuários; e 

 Alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que 
requeiram maior atenção. 

A proposta de sinalização de advertência consiste em implantar nas vias supracitadas 

dispositivos de uso temporário que são elementos fixos ou móveis diversos, utilizados em 

situações especiais como operações de trânsito, obras e situações de emergência ou 

perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear e/ou canalizar o trânsito, 

proteger os pedestres da região e os trabalhadores da obra.  

Devido à grande área interna do canteiro de obra será utilizado o seu interior para o 

estacionamento dos veículos de carga e descarga e suas devidas manobras, portanto não 

serão realizadas manobras na área externa ao canteiro ou em via pública.  

As placas de sinalização que serão utilizadas estão apresentadas na Figura 70. 

 

FIGURA 70 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NAS VIAS PRÓXIMAS A OBRA 

FONTE: VOLUME VII – SINALIZAÇÃO TERMPORÁRIA, 2017 

 

A Tabela 94 apresenta o dimensionamento para as placas de sinalização para o período 

de obra, totalizando 8 (oito) placas.  

TABELA 94 – DIMENSIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

Tipo de Sinalização Quantidade 

Atenção entrada e saída de veículos pesados 4 

Atenção entrada e saída de veículos a 100m 4 

Total 8 

Fonte: Mobplan, 2018 

A localização destas placas de sinalização temporária é apresentada na Figura 71. 
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FIGURA 71 – LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

FONTE: ADAPTADO DE VIAÇÃO ROCIO, 2018 

 

Dispositivos de Sinalização de Temporária 

Outros dispositivos de advertência podem ser utilizados durante o período de implantação 

do Empreendimento e estes estão listados a seguir quanto a sua padronização e modo 

que será utilizado pelo Empreendedor. 

 Cones 

Utilizado para canalizar o fluxo em situações de emergência, em serviços de curta 

duração e em serviços móveis, bem como dividir fluxos opostos em desvios. Suas 

dimensões são: altura de 0,75m, base quadrada com lado de 0,40m.  
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Deve ser de material leve e flexível, como borracha ou de plástico, e possuir tarjas 

horizontais de 10 cm nas cores laranja e branca alternadas de material retrorrefletivo. 

 

FIGURA 72 – CONE (MEDIDAS EM CENTÍMETROS) 

FONTE: VOLUME VII – SINALIZAÇÃO TERMPORÁRIA, 2017 

 

 Fita Zebrada 

É elemento de material plástico descartável. Utilizada em canalizações feitas com cones 

ou cavaletes, em intervenções rápidas e sob condições de baixo risco, para reforçar a 

ação dos outros dispositivos e aumentar a segurança dos usuários.  

 

FIGURA 73 – FITA ZEBRADA (MEDIDAS EM CENTÍMETROS) 

FONTE: VOLUME VII – SINALIZAÇÃO TERMPORÁRIA, 2017 

 

 Cavaletes 

O uso do cavalete, deve se restringir às obras de curta duração. É utilizado para transferir 

o fluxo de veículos para as faixas remanescentes da pista ou desvios e também delimitar 

a área dos serviços nas situações em que é permitido o tráfego ao longo do trecho em 

obras. 
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Em situações de emergência e em obras de curta duração, pode também ser utilizado 

para bloquear frontalmente o tráfego, da mesma maneira como é utilizada a barreira fixa.  

 

FIGURA 74 – CAVALETES (MEDIDAS EM CENTÍMETROS) 

FONTE: VOLUME VII – SINALIZAÇÃO TERMPORÁRIA, 2017 

 

 Barreiras 

A barreira móvel rígida deve ser utilizada em obras de curta ou média duração. É utilizada 

para transferir o fluxo de veículos para as faixas remanescentes da via ou desvios e 

também para delimitar a área dos serviços nas situações em que é permitido o tráfego ao 

longo do trecho em obras. 

 

FIGURA 75 – BARREIRAS (MEDIDAS EM CENTÍMETROS) 

FONTE: VOLUME VII – SINALIZAÇÃO TERMPORÁRIA, 2017 

6.3.6.5 Previsão da Demanda Futura de Tráfego 

Cálculo do Crescimento da Demanda do Sistema Viário 

O cálculo do crescimento da demanda do sistema viário, ou projeção das capacidades, 

consiste na projeção da demanda atual do sistema para o ano operação de 2022, data 

que consiste no ano previsto para conclusão do empreendimento. 
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A projeção do acréscimo do volume de tráfego é realizada com a aplicação do Método 

Fator de Crescimento (DNIT, 2006), onde se define um coeficiente que multiplicado afere-

se o valor de tráfego futuro. 

 

Onde: 

 = tráfego futuro em determinado ano, 

 = tráfego atual em determinado ano, 

 = fator de crescimento correspondente ao intervalo de tempo, em anos; 

O fator de crescimento é calculado considerando a evolução dos aspectos sócio 

econômicos do município de Paranaguá, considerando que o empreendimento sofre 

influência da situação socioeconômica do país, são considerados também os dados do 

Paraná e do Brasil. É necessário também observar a evolução da demanda movimentada 

pelo Porto de Paranaguá, uma vez que, atividade desenvolvida no empreendimento 

possui relação direta com o mesmo. 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá – PDZPO 

disponibiliza as projeções de carga para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030, para todos 

os produtos e também especificamente para combustíveis e álcool etílico. Estima-se que 

em 2030 serão movimentadas 12.459.215 toneladas de combustíveis e álcool etílico, 

considerando as estimativas para os anos anteriores, obtêm-se uma taxa média de 

crescimento anual de 8,84%. 
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GRÁFICO 40 – PROJEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE FERTILIZANTES E ADUBOS NO PORTO DE 
PARANAGUÁ 

FONTE: PDZPO, 2012 

 

Deste modo para obtenção da taxa de crescimento de tráfego na região, considerou-se a 

média das taxas de crescimento para população, frota e cargas. O que resulta em uma 

taxa de crescimento médio de 4,71%. 

TABELA 95 - CÁLCULO DO FATOR DE CRESCIMENTO 

Variável Região 2000 2005 2010 2017 Tx. Anual 

População 

Paranaguá 127.339   140.469   0,99% 

Paraná 9.563.458   10.444.526   0,89% 

Brasil 169.799.170   190.755.799   1,17% 

Frota 

Paranaguá   29.098   69.022 7,46% 

Paraná   3.488.343   7.332.525 6,39% 

Brasil   42.071.961   97.091.956 7,22% 

Projeções de 
Carga 

(PDZPO) 

Projeções de Carga Apresentadas no PDZPO entre os anos de 2015 e 2030, 
para combustíveis e alcool etílico 

8,84% 

Taxa de crescimento médio 4,71% 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010; DENATRAN, Dados de frota entre 2005 e 2015 e PDZPO, 2012 

Esta taxa será aplicada a todos os cenários futuros de análise de capacidade viária. É 

importante ressaltar que esta taxa é extremamente conservadora, uma vez que, é a 

relação da média observada no passado e não considera a tendência de que das taxas. 
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Demanda de Acesso ao Empreendimento 

A Demanda de Acesso ao Empreendimento, pode ser também denominada Demanda de 

Viagens Geradas pelo Empreendimento. As Viagens geradas compreendem os 

movimentos de chegada e saída do empreendimento, portanto cada veículo atraído 

representa duas viagens geradas para sistema de trânsito local. 

Para determinação da demanda de viagens gerada pelo empreendimento, foram 

avaliados dados de demanda atual de movimentação e expandidos para o cenário futuro, 

considerando o fator de ampliação do empreendimento com base na capacidade dos 

tanques. 

Atualmente o empreendimento conta com o Terminal 01, composto por 8 tanques de 

capacidade de armazenamento de 6.650 m³ cada totalizando 53.200 m³ de 

armazenamento. A ampliação prevê a implantação de dois novos terminais. Sento o 

Terminal 02 composto por 8 tanques de 4.820 m³ e 1 tanque de 2.420 m³, totalizando 

40.980 m³ de capacidade, o Terminal 03 contará com 10 tanques de 9.600m³, 2 tanques 

de 2.000 m³ e 9 tanques de 5.600 m³, totalizando 150.400 m³ de capacidade de 

armazenamento. Ao final da conclusão das obras o empreendimento compreenderá uma 

capacidade de armazenamento de 244.580 m³ sendo distribuídos em 22% para o 

Terminal 01, 17% pra o Terminal 02 e 61% para o Terminal 03. 

TABELA 96 - CAPACIDADE DOS TERMINAIS 

Terminal 
Tanques 

 

Capacidade (m³) Quantidade Total (m³) % 

Terminal 01 - Existente 6.650 8 53.200 22% 

Terminal 02 - Projetado 
4.820 8 

40.980 17% 
2.420 1 

Terminal 03 - Projetado 

9.600 10 

150.400 61% 2.000 2 

5.600 9 

Total 244.580 100% 

Fonte: Projeto Arquitetônico, 2018 

Foi verificado pelo empreendimento que em 2017, no período entre abril e dezembro, 

foram movimentados 634.032.824 litros em combustíveis, ou seja, 634.032,82 m³ pelo 

modal rodoviário. Considerando que o horário operacional do empreendimento é das 
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06h00 às 22h00, a jornada diária do empreendimento é de 16 horas. A operação é de 

segunda a sábado, deste modo no período obtivemos um total de 225 dias de operação.  

Portanto foram verificados uma movimentação média de 2.818 m³ por dia, sendo 176 m³ 

por hora, considerando que os caminhões possuem 45 m³ de capacidade, a 

movimentação média diária é de 63 viagens de caminhões, sendo 4 viagens por hora. 

Conforme memorial de cálculo apresentado na Tabela 97. 

TABELA 97 - MEMORIAL DE CÁLCULO DE VEÍCULOS POR DIA PARA O TERMINAL 01 

Descrição Dados 

Movimentação de carga pelo modal rodoviário (m³) 634.032,82 

Período de abril a dezembro de 2017 
 

- Dias úteis 185 

- Sábados 40 

- TOTAL 225 

Horas trabalhadas (06h00 - 22h00) 16 

Volume de carga por dia (m³) 2.817,92 

Volume de carga por hora (m³) 176,12 

Capacidade dos caminhões (m³) 45 

Viagens de Caminhões por Dia 63 

Viagens de Caminhões por Hora 4 

Fonte: Terin, 2018 

Aplicando-se a proporção de participação de cada terminal pode-se estimar qual o volume 

adicional de caminhões ao sistema. Deste modo serão 49 viagens diárias para o Terminal 

02 e 175 viagens diárias para o Terminal 03, sendo 4 e 12 viagens por hora. 

TABELA 98 - ESTIMATIVA DE VIAGENS POR TERMINAL 

Terminal % Viagens/Dia Viagens/Hora 

Terminal 01 - Existente 22% 63 4 

Terminal 02 - Projetado 17% 49 4 

Terminal 03 - Projetado 61% 175 12 

Totais 100% 287 20 

Fonte: Mobplan, 2018 

Deste modo são adicionados ao sistema viário um total de 16 viagens por hora, de 

maneira conservadoras se considerado que em uma mesma hora chegarão 16 caminhões 

e sairão 16 caminhões do empreendimento. É importante ressaltar que as viagens do 

Terminal 01, existentes já estão contabilizadas nos volumes pesquisados. 
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Distribuição da Viagens e Alocação do Tráfego Adicional 

O empreendimento não possui comércio de varejo, toda sua carga será despachada 

através de caminhões e trens. O escoamento dos produtos ocorre em dois sentidos: 

 Interior para os Terminais: consiste na exportação de álcool produzido no interior, 

para tanto os caminhões utilizam preferencialmente a Av. Bento Rocha e a Av. 

Ayrton Senna da Silva no sentido de viagem para os terminais; e 

 Terminais para Interior: consiste na importação de combustíveis, como querosene, 

para tanto os caminhões utilizam preferencialmente a Av. Bento Rocha e a Av. 

Ayrton Senna da Silva no sentido de viagem para o interior. 

A proporção de veículos que utilizam a Av. Ayrton Senna da Silva e a Av. Bento Rocha 

será definida como 50%, pois a escolha do caminho é decisão individual de cada 

motorista e pode ser influenciada por notícias de acidentes, obstruções na pista e ou 

congestionamentos. 

A Figura 76 apresenta as rotas de chegada e saída ao empreendimento. 
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FIGURA 76 – ROTAS DE ACESSO 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

6.3.6.6 Análise da Capacidade da Infraestrutura Viária 

Pela ampla aceitação pelos analistas de tráfego a classificação HCM2000 das interseções 

semaforizadas e não semoforizadas é bastante adequada para a avaliação do impacto 

relativo ao aumento do volume de tráfego em um sistema viário, bem como a 

classificação ICU 2003. 

A conclusão do empreendimento está prevista para o ano de 2022, portanto 

apresentamos para cada cruzamento analisado, os resultados referentes ao cenário atual 

- 2018, cenário sem o empreendimento – 2022 ano de término obra, e senário com 

empreendimento 2022, que consiste na conclusão da obra e início da operação. Se 
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confirmados impactos significativos ao sistema viário, serão ainda apresentadas as 

análises para o cenário com medidas mitigadoras – 2022. As simulações analisadas 

serão apresentadas para o período de pico manhã, período de maior demanda conforme 

pesquisas de contagem volumétrica. 

Apresentamos também a comparação dos níveis de serviço, bem como dos atrasos por 

cenário. 

Serão fornecidos para conhecimento os relatórios das simulações geradas pelo software 

de análise em meio digital, que demonstra todos os parâmetros alterados e atualizados 

para as simulações. 

Volumes e Cenários de Simulação 

Neste item apresenta-se de maneira consolidada todos volumes e parâmetros para cada 

cenário de simulação, bem como o processo para obtenção do mesmo. Os cenários de 

simulação a serem apresentados são: 

 2018 – Atual; 

 2022 – Sem empreendimento; 

 2022 – Com empreendimento;e 

 2022 – Com Medidas Mitigadoras 

Cabe ressaltar que o cenário com 2018 – Com Medidas Mitigadoras somente será 

apresentado se ficar evidenciado impacto significativo do empreendimento ao tráfego da 

região. 

A apresentação dos volumes, fatores hora pico e a porcentagem de veículos pesados é 

detalhada para cada movimento de cada ponto, para tanto é utilizada a nomenclatura 

apresentada na Figura 77. 
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N North

S South

W West

E East

B Bound

T Trough

R Right

L Left  

FIGURA 77 – NOMENCLATURA DE MOVIMENTOS UTILIZADA 

FONTE: AMBIOTECH, 2018 

 

Foram adicionadas a rede de simulação no cenário 2022 – Com Empreendimento as 

intersecções 005 – Acesso Terminal 01 e 02 e 006 – Saída Terminal 01 e 02. Considerou-

se que a proximidade do acesso ao Terminal 03 à intersecção 002 – Av. Cel Santa Rita x 

R. José Cadille não configura uma nova intersecção, ou seja, a intersecção 002 possui 

características de cruzamento viário e de acesso ao Terminal 03. 

 

 Cenário 2018 - Atual 

Para obtenção dos volumes do cenário atual foram considerados os volumes pesquisados 

e transformados em volume hora pico (vhp) que corresponde volume de veículos na hora 

pico, sendo o pico manhã o período de maior volume. Conforme apresentado na Tabela 

99. 

TABELA 99 - VOLUME HORA PICO PESQUISADO 

Intersec. Volumes Hora Pico - Manhã (07h00-08h00) - Pesquisado 
Totais 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 7 104 81 14 11 23 85 786 129 18 340 82 1.564 

002 201 
 

46 45 144 182 
 

135 
 

157 
   

709 

003 301 7 20 24 41 43 16 39 218 34 13 138 24 617 

004 401 
 

127 15 12 166 
 

6 
 

6 51 26 165 574 

Fonte: Mobplan, 2018 

Além dos dados de volume são inseridos no cenário atual, e se replicam aos cenários 

futuros, os dados de fator hora pico (FHP) (Tabela 100) que é a relação que existe entre o 
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volume de uma hora e o volume máximo em 15 minutos multiplicado por 4, e 

porcentagem de veículos pesados (%vp) (Tabela 101), entende-se como veículos 

pesados os ônibus e caminhões. 

TABELA 100 - FATOR HORA PICO (FHP) 

Intersec. 
   

Fator Hora Pico - Manhã (07h00-08h00) 
  

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 0,58 0,72 0,78 0,58 0,46 0,72 0,85 0,87 0,70 0,56 0,92 0,76 

002 201 
 

0,77 0,80 0,84 0,81 
 

0,68 
 

0,75 
   

003 301 0,44 0,71 0,75 0,47 0,90 0,67 0,61 0,81 0,65 
 

0,77 0,67 

004 401 
 

0,84 0,54 0,75 0,97 
 

0,38 
 

0,75 0,80 0,54 0,90 

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 101 - PORCENTAGEM DE VEÍCULOS PESADOS (%VP) 

Intersec. Percentual de Veículos Pesados - Manhã (07h00-08h00) 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 43 8 53 57 36 4 42 20 4 56 40 43 

002 201 
 

50 4 13 56 
 

1 
 

9 
   

003 301 0 10 46 34 12 31 46 53 59 46 38 4 

004 401 
 

26 60 75 40 
 

33 
 

67 25 96 69 

Fonte: Mobplan, 2018 

É comum ocorrerem diferenças entre os volumes de entrada e saída em interseções 

consecutivas, deste modo para correção destas diferenças foi realizado o balanceamento 

dos volumes da rede. 

Para este balanceamento foi tomado como referência as intersecções de maior volume e 

corrigido os valores das interseções adjacentes proporcionalmente. Resultando nos 

volumes exibidos na Tabela 102. 

TABELA 102 - VOLUME HORA PICO BALANCEADO, CENÁRIO 2018 – ATUAL 

Intersec. Volumes Hora Pico - Manhã - Balanceado - Cenário 2018 Atual 
Totais 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 35 118 102 14 11 23 85 786 129 18 340 82 1.627 

002 201 
 

56 45 144 193 
 

135 
 

157 
   

730 

003 301 7 31 24 134 141 53 39 218 52 20 138 24 881 

004 401 
 

198 17 12 166 
 

6 
 

6 51 26 165 647 

Fonte: Mobplan, 2018 
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Na sequência são apresentamos os fluxogramas para os volumes pesquisados e para os 

volumes balanceados, que corresponde ao cenário 2018 – Atual. 
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FIGURA 78 – FLUXOGRAMA DE VOLUMES HORA PICO TARDE, PESQUISADOS EM 2018 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FIGURA 79 – FLUXOGRAMA DE VOLUMES HORA PICO, CENÁRIO 2018 – ATUAL 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 



 

406 

 

 Cenário 2022 – Sem Empreendimento 

Este cenário consiste no ano de conclusão das obras e início da operação. É analisado 

para verificar as condições de tráfego no ano de operação se as obras não ocorressem, e 

deste modo é possível avaliar o impacto referente ao crescimento natural do tráfego na 

área de influência. 

Para obtenção dos volumes aplicou-se o fator de expansão de 4,71% ao ano, obtido 

conforme metodologia apresentada no Cálculo do Crescimento da Demanda, aos 

volumes do cenário 2018 – Atual.  

A Tabela 103 apresenta os volumes do cenário 2022 – Sem Empreendimento. 

TABELA 103 - VOLUME HORA PICO, CENÁRIO 2022 – SEM EMPREENDIMENTO 

Intersec. Volumes Hora Pico - Manhã - Cenário 2022 Sem Empreendimento 
Totais 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 42 142 123 17 13 28 102 945 155 22 409 99 1.957 

002 201 0 67 54 173 232 0 162 0 189 0 0 0 881 

003 301 8 37 29 161 170 64 47 262 63 24 166 29 1.059 

004 401 0 238 20 14 200 0 7 0 7 61 31 198 780 

Fonte: Mobplan, 2018 

Deste modo o fluxograma apresentado na Figura 80 mostra os volumes analisados 

referente ao cenário 2022 – Sem Empreendimento. 
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FIGURA 80 – FLUXOGRAMA DE VOLUMES HORA PICO, CENÁRIO 2022 – SEM EMPREENDIMENTO 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 



 

408 

 

 Cenário 2022 – Com Empreendimento 

Este cenário consiste na operação do empreendimento, ou seja, os volumes de análise 

referem-se ao volume gerado pela implantação do empreendimento somando-se ao 

crescimento natural do tráfego na região. 

A projeção volume gerado pelo empreendimento, bem como sua distribuição na região foi 

apresentado no item 6. Previsão de Demanda Futura. A alocação do tráfego adicional em 

cada movimento de cada ponto analisado do sistema viário é apresentado na Tabela 104. 

TABELA 104 - VOLUME GERADO PELO EMPREENDIMENTO 

Intersec. Volume Gerado 
Totais 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 
  

8 
   

8 
     

16 

002 201 6 
   

2 6 2 
 

2 6 
 

6 30 

003 301 
   

8 
    

8 
   

16 

004 401 
 

8 
  

8 
       

16 

005 501 
 

6 2 6 8 
       

22 

006 601 4 
           

4 

Fonte: Mobplan, 2018 

Somando-se os volumes gerados aos volumes em 2022, obtemos os volumes para 2022 

– Com Empreendimento, conforme apresentado na Tabela 105. 

TABELA 105 - VOLUME HORA PICO, CENÁRIO 2022 – COM EMPREEDIMENTO 

Intersec. Volumes Hora Pico - Manhã (07h00-08h00) - Cenário 2022 Com Empreendimento 
Totais 

Pesq. Mod. SEL SET SER NWL NWT NWR NEL NET NER SWL SWT SWR 

001 101 42 142 131 17 13 28 110 945 155 22 409 99 2.111 

002 201 6 67 54 173 234 6 164 0 191 6 0 6 908 

003 301 8 37 29 169 170 64 47 262 71 24 166 29 1.075 

004 401 
 

246 20 14 208 0 7 0 7 61 31 198 794 

005 501 0 130 2 6 402 0 0 0 0 0 0 0 540 

006 601 4 0 0 0 0 0 0 351 0 0 227 0 582 

Fonte: Mobplan, 2018 
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FIGURA 81 – FLUXOGRAMA DE VOLUMES GERADOS PELO EMPREENDIMENTO 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FIGURA 82 – FLUXOGRAMA DE VOLUMES HORA PICO, CENÁRIO 2018 – COM EMPREENDIMENTO 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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Resultados das Análises por Intersecção 

 INTERSECÇÃO 001 - Rua Antônio Pereira x Av. Cel. Santa Rita 

Intersecção em rotatória constituída de quatro aproximações com um total de doze 

movimentos (fluxos). 

 

FIGURA 83 – INTERSECÇÃO 001 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

 

FIGURA 84 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 001 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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TABELA 106 - INTERSECÇÃO 001 – 101 - RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

001 - 101 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2018 - Atual 

Volume Hora Pico (VHP) 35 118 102 14 11 23 85 786 129 18 340 82 

Atraso (s/lane group)* 8,0 8,0 13,8 12,5 12,0 
 

20,5 26,1 
 

9,5 10,1 
 

Nível de Serviço HCM A A B B B 
 

C D 
 

A B 
 

Atraso por Aproximação (s) 
 

10,1 
  

12,2 
  

23,5 
  

9,8 
 

Nível de Serviço HCM B B C A 

2022 - Sem 
Empreend. 

Volume Hora Pico (VHP) 42 142 123 17 13 28 102 945 155 22 409 99 

Atraso (s/lane group)* 9,5 9,5 18,3 16,1 14,9 
 

41,8 63,4 
 

11,2 12,2 
 

Nível de Serviço HCM A A C C B 
 

E F 
 

B B 
 

Atraso por Aproximação (s) 12,7 15,5 53,3 11,7 

Nível de Serviço HCM B C F B 

2022 - Com 
Empreend. 

Volume Gerado (VHP) 
  

8 
   

13 
     

Volume Hora Pico (VHP) 42 142 131 17 13 28 115 945 155 22 409 99 

Atraso (s/lane group)* 9,5 9,5 18,3 16,1 14,9 
 

42,8 64,5 
 

11,2 12,2 
 

Nível de Serviço HCM A A C C B 
 

E F 
 

B B 
 

Atraso por Aproximação (s) 12,7 15,5 54,8 11,7 

Nível de Serviço HCM B C F B 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 107 - INTERSECÇÃO 001 – 101 RESUMO 

001 - 101 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio 17,6 35,2 36,2 

HCM Nível de Serviço C E E 

ICU - Capacidade Utilizada 63,5% 74,6% 74,9% 

ICU - Nível de Serviço B D D 

Fonte: Mobplan, 2018 

 INTERSECÇÃO 002 - Av. Cel. Santa Rita X Rua José Cadilhe 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total de seis 

movimentos (fluxos).  
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FIGURA 85 – INTERSECÇÃO 002 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

 

FIGURA 86 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 002 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

TABELA 108 - INTERSECÇÃO 002 - 201 – RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

002 - 201 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2018 - Atual 
Volume Hora Pico (VHP) 

 
58 45 144 193 

 
135 

 
157 

   

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 5,8 0,0 
  

25,5 
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002 - 201 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
  

D 
    

Atraso por Aproximação (s) 0,0 3,5 25,5 
 

Nível de Serviço HCM A A D 
 

2022 - Sem 
Empreend 

Volume Hora Pico (VHP) 
 

70 54 173 232 
 

162 
 

189 
   

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 6,0 0,0 
  

68,2 
    

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
  

F 
    

Atraso por Aproximação (s) 0,0 3,7 68,2 
 

Nível de Serviço HCM A A F 
 

2022 - Com 
Empreend 

Volume Gerado (VHP) 6 
   

7 6 2 
 

4 6 
 

6 

Volume Hora Pico (VHP) 6 70 54 173 239 6 164 0 193 6 0 6 

Atraso (s/lane group)* 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 
  

73,8 
  

22,3 
 

Nível de Serviço HCM A 
  

A 
   

F 
  

C 
 

Atraso por Aproximação (s) 0,3 3,7 73,8 22,3 

Nível de Serviço HCM A A F C 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 109 - INTERSECÇÃO 002 - 201 – RESUMO 

002 - 201 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio 12,5 30,9 33,1 

HCM Nível de Serviço B D D 

ICU - Capacidade Utilizada 38,4% 45,7% 51,0% 

ICU - Nível de Serviço A A A 

Fonte: Mobplan, 2018 

 INTERSECÇÃO 003 - Av. Bento Rocha x Av. Cel. Santa Rita 

Intersecção não semaforizada constituída de quatro aproximações com um total de doze 

movimentos (fluxos).  
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FIGURA 87 – INTERSECÇÃO 003 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

 

FIGURA 88 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 003 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

TABELA 110 - INTERSECÇÃO 003 – RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

003 - 301 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2018 - Atual 
Volume Hora Pico (VHP) 7 31 24 134 141 53 39 218 52 20 138 24 

Atraso (s/lane group)* 
 

18,4 
  

33,2 
  

9,2 
  

7,8 
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003 - 301 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

Nível de Serviço HCM 
 

B 
  

C 
  

A 
  

A 
 

Atraso por Aproximação (s) 18,4 33,2 9,2 7,8 

Nível de Serviço HCM B C A A 

2022 - Sem Empreend 

Volume Hora Pico (VHP) 8 37 29 161 170 64 47 262 63 24 166 29 

Atraso (s/lane group)* 
 

18,6 
  

56,0 
  

10,1 
  

8,1 
 

Nível de Serviço HCM 
 

B 
  

E 
  

B 
  

A 
 

Atraso por Aproximação (s) 18,6 56,0 10,1 8,1 

Nível de Serviço HCM B E B A 

2022 - Com Empreend 

Volume Gerado (VHP) 
   

8 
    

8 
   

Volume Hora Pico (VHP) 8 37 29 169 170 64 47 262 71 24 166 29 

Atraso (s/lane group)* 
 

18,6 
  

63,7 
  

10,2 
  

8,1 
 

Nível de Serviço HCM 
 

B 
  

E 
  

B 
  

A 
 

Atraso por Aproximação (s) 18,6 63,7 10,2 8,1 

Nível de Serviço HCM B E B A 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 111 - INTERSECÇÃO 003 – RESUMO 

003 - 301 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio 19,4 29,1 32,5 

HCM Nível de Serviço B C C 

ICU - Capacidade Utilizada 40,6% 44,9% 45,6% 

ICU - Nível de Serviço A A A 

Fonte: Mobplan, 2018 

 INTERSECÇÃO 004 – Av. Cel. Santa Rita x Av. Gov. Manoel Ribas 

Intersecção não semaforizada constituída de quatro aproximações com um total de nove 

movimentos (fluxos), conforme exibido na Figura 89.  
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FIGURA 89 – INTERSECÇÃO 004 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

 

FIGURA 90 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 004 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

TABELA 112 - INTERSECÇÃO 004 – RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

004 - 401 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2018 - Atual 

Volume Hora Pico (VHP) 0 198 17 12 166 0 6 0 6 51 26 165 

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 2,1 0,0 
 

22,0 
 

10,1 12,7 14,7 
 

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
 

C 
 

B B B 
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004 - 401 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

Atraso por Aproximação (s) 0,0 0,8 18,0 14,3 

Nível de Serviço HCM A A C B 

2022 - Sem Empreend 

Volume Hora Pico (VHP) 0 239 20 14 200 0 7 0 7 61 31 198 

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 2,2 0,0 
 

30,2 
 

10,3 14,1 17,9 
 

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
 

D 
 

B B C 
 

Atraso por Aproximação (s) 0,0 0,8 23,5 17,1 

Nível de Serviço HCM A A C C 

2022 - Com Empreend 

Volume Gerado (VHP) 
 

7 
  

13 
   

1 
   

Volume Hora Pico (VHP) 0 246 20 14 213 0 7 0 8 61 31 198 

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 2,1 0,0 
 

31,3 
 

10,4 14,5 18,5 
 

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
 

D 
 

B B C 
 

Atraso por Aproximação (s) 0,0 0,8 23,6 17,7 

Nível de Serviço HCM A A C C 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 113 - INTERSECÇÃO 004 – RESUMO 

004 - 401 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio 6,2 7,4 7,5 

HCM Nível de Serviço A A A 

ICU - Capacidade Utilizada 31,9% 36,6% 36,9% 

ICU - Nível de Serviço A A A 

Fonte: Mobplan, 2018 

 

 INTERSECÇÃO 005 – Acesso Terminal 01 e 02 

Intersecção não semaforizada constituída de duas aproximações com um total de quatro 

movimentos (fluxos), consiste no acesso aos Terminais 01 e 02. 
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FIGURA 91 – INTERSECÇÃO 005 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

 

FIGURA 92 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 005 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

TABELA 114 - INTERSECÇÃO 005-501 – RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

005 - 501 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2022 - Com Empreend 

Volume Gerado (VHP) 
 

6 2 6 8 
       

Volume Hora Pico (VHP) 
 

127 5 6 403 
 

0 
 

0 
   

Atraso (s/lane group)* 
 

0,0 0,0 0,0 0,4 
 

0,0 
 

0,0 
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005 - 501 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

Nível de Serviço HCM 
 

A A A A 
 

A 
 

A 
   

Atraso por Aproximação (s) 0,0 0,1 0,0 
 

Nível de Serviço HCM A A A 
 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 
             

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 115 - INTERSECÇÃO 005-501 – RESUMO 

005 - 501 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio - - 0,1 

HCM Nível de Serviço - - A 

ICU - Capacidade Utilizada - - 18,7% 

ICU - Nível de Serviço - - A 

Fonte: Mobplan, 2018 

 INTERSECÇÃO 006 – Saída Terminal 02 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total de quatro 

movimentos (fluxos), consiste em um retorno. 

 

FIGURA 93 – INTERSECÇÃO 006 – FLUXOS 

FONTE: MOBPLAN, 2018 
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FIGURA 94 – SIMULAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL PARA A INTERSECÇÃO 006 

FONTE: MOBPLAN, 2018 

 

TABELA 116 - INTERSECÇÃO 006-601 – RESULTADO PARA OS CENÁRIOS PELO MÉTODO HCM 

006 - 601 Resultados HCM - Pico Tarde 

Cenário 
Aproximação ↘ ↖ ↗ ↙ 

Movimento E T D E T D E T D E T D 

2022 - Com Empreend 

Volume Gerado (VHP) 4 
           

Volume Hora Pico (VHP) 6 
 

0 0 351 
     

227 0 

Atraso (s/lane group)* 
 

13,2 
  

0,0 
     

0,0 
 

Nível de Serviço HCM 
 

B 
  

A 
     

A 
 

Atraso por Aproximação (s) 13,2 0,0 
 

0,0 

Nível de Serviço HCM B A 
 

A 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita 
             Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 117 - INTERSECÇÃO 006-601 – RESUMO 

006 - 601 

Resumo Interseção 

Cenários 

2018 - Atual 2022 - Sem Empreend. 2022 - Com Empreend. 

HCM Atraso Médio - - 0,1 

HCM Nível de Serviço - - A 

ICU - Capacidade Utilizada - - 28,5% 

ICU - Nível de Serviço - - A 

Fonte: Mobplan, 2018 
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6.3.6.7 CONCLUSÃO 

A região onde se pretende implantar o empreendimento é projetada para alocar atividades 

similares as executadas pelo empreendimento, pois consiste na zona portuária do 

município de Paranaguá. 

O tráfego na região pode ser considerado moderado, uma vez que foram identificados 

pelas pesquisas de contagem volumétrica um médio fluxo de tráfego. A avaliação do 

impacto do fluxo gerado neste sistema viário, não resulta em alterações significativas dos 

níveis de serviço. 

O crescimento natural do tráfego na região, ou seja, mesmo sem a implantação do 

empreendimento resulta em uma alteração significativa do nível de serviço da intersecção 

001 – Av. Cel. Santa Rita x Av. Ayrton Senna, que passa de nível aceitável de tráfego “C”, 

para nível de serviço congestionado “E”.  

É possível verificar que não ocorre impacto na operação de tráfego proveniente do 

volume gerado pelo empreendimento, uma vez que se mantiveram os níveis de serviço do 

cenário sem empreendimento, bem como, não se verificou variações significativas nos 

parâmetros de atraso e capacidade. É importante ressaltar que a falta de sinalização e 

manutenção adequada das vias do entorno gera a sensação de desordem de tráfego na 

região. 

Cabe ressaltar que o empreendimento conta com pátio externo no Km 5 da Rodovia BR 

277, os empreendedores mantêm contrato com a empresa PASA e utilizam o pátio de 

estacionamento desta para a triagem e regulação das cargas. O pátio externo tem 

capacidade para o estacionamento de até 200 veículos de carga, suprindo com folga a 

logística do Empreendimento. 

Assim, sempre que as cargas em caminhões chegam à razão maior do que a capacidade 

de descarga, eles são encaminhados ao pátio de estacionamento para aguardar o melhor 

horário de sua operação de carga e/ou descarga. Portanto, não há acumulo de veículos 

no acesso à Empresa e não há e nem haverá formação de filas de espera no sistema 

viário na AID, seja na Avenida Coronel Santa Rita ou na Rua Francisco Machado. 

As tabelas abaixo apresentam o resumo dos volumes, atrasos por veículos e níveis de 

serviço para cada interseção e em cada cenário.  
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TABELA 118 - RESUMO VOLUMES POR CENÁRIO E INTERSECÇÃO 

Interseção Volumes Diferença 

Pesq. Mod. 2018-Atual 2022-SE Vol. Ger. Seg 2022-CE SE - Atual CE - SE 

001 101 1.743 2.097 21 2.118 354 21 

002 201 732 880 25 917 148 37 

003 301 881 1.060 16 1.076 179 16 

004 401 647 777 21 798 130 21 

005 501 - - 22 541 - - 

006 601 - - 4 584 - - 

* SE - Sem Empreendimento, CE - Com Empreendimento  

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 119 - RESUMO ATRASOS POR VEÍCULO POR CENÁRIO E INTERSECÇÃO 

Interseção Atrasos (s) Diferença 

Pesq. Mod. 2018-Atual 2022-SE 2022-CE SE - Atual CE - SE 

001 101 17,6 35,2 36,2 17,6 1,0 

002 201 12,5 30,9 33,1 18,4 2,2 

003 301 19,4 29,1 32,5 9,7 3,4 

004 401 6,2 7,4 7,5 1,2 0,1 

005 501 - - 0,1 - - 

006 601 - - 0,1 - - 

* SE - Sem Empreendimento, CE - Com Empreendimento, MM - Com Medidas Mitigadoras   

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 120 - RESUMO NÍVEL DE HCM POR CENÁRIO E INTERSECÇÃO 

Interseção Nível de Serviço - HCM Diferença 

Pesq. Mod. 2018-Atual 2022-SE 2022-CE SE - Atual CE - SE 

001 101 C E E E - 

002 201 B D D D - 

003 301 B C C C - 

004 401 A A A - - 

005 501     A - - 

006 601     A - - 

* SE - Sem Empreendimento, CE - Com Empreendimento, MM - Com Medidas Mitigadoras   

Fonte: Mobplan, 2018 
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TABELA 121 - RESUMO CAPACIDADE UTILIZADA POR CENÁRIO E INTERSECÇÃO 

Interseção Capacidade Utilizada (%) Diferença 

Pesq. Mod. 2018-Atual 2022-SE 2022-CE SE - Atual CE - SE 

001 101 63,5% 74,6% 74,9% 11,1% 0,3% 

002 201 38,4% 45,7% 51,0% 7,3% 5,3% 

003 301 40,6% 44,9% 45,6% 4,3% 0,7% 

004 401 31,9% 36,6% 36,9% 4,7% 0,3% 

005 501     18,7% - - 

006 601     28,5% - - 

* SE - Sem Empreendimento, CE - Com Empreendimento, MM - Com Medidas Mitigadoras   

Fonte: Mobplan, 2018 

TABELA 122 - RESUMO NÍVEL DE SERVIÇO ICU POR CENÁRIO E INTERSECÇÃO 

Interseção Nível de Serviço - ICU Diferença 

Pesq. Mod. 2018-Atual 2022-SE 2022-CE SE - Atual CE - SE 

001 101 B D D D - 

002 201 A A A - - 

003 301 A A A - - 

004 401 A A A - - 

005 501     A - - 

006 601     A - - 

* SE - Sem Empreendimento, CE - Com Empreendimento, MM - Com Medidas Mitigadoras   

Fonte: Mobplan, 2018 
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7 ANÁLISE INTEGRADA E PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

No diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico, a realidade atual das áreas de 

influência do empreendimento foi apresentada de modo compartimentado. Este tem sido 

o método tradicional de apresentação de informações em estudos ambientais, desde a 

Resolução CONAMA no 01/1986, muito em função das especialidades profissionais 

envolvidas em cada meio. 

Nesta parte do RAS, apresenta-se uma análise integrada dos meios físico, biótico e 

socioeconômico, que procura caracterizar de maneira resumida e numa perspectiva 

global, as possíveis relações de interdependência entre os meios. Deste modo, é possível 

apontar tendências evolutivas considerando os cenários de realização e de não realização 

do empreendimento, destacando temas ambientalmente sensíveis, potencialidades e 

peculiaridades importantes para a análise de impactos e proposição de 

medidas/programas ambientais.  

Dentre os temas estudados de cada meio, são escolhidos para compor a tabela de 

análise integrada aqueles com maior propensão a gerar interações relevantes 

considerando a realidade local e o tipo de empreendimento projetado. As possibilidades 

de interação de cada tema com os meios físico, biótico e socioeconômico são analisadas 

e descritas. Por fim, as tendências evolutivas sem e com o empreendimento são 

prognosticadas e apresentadas nas duas últimas colunas da tabela e nos parágrafos que 

a sucedem.  

Destaca-se que a escolha dos temas a serem considerados na análise integrada é feita 

pelo especialista e pelos coordenadores dos três meios (físico, biótico e socioeconômico). 

As análises de possíveis interrelações decorrem de interações entre especialistas de cada 

área, integrando assim a equipe técnica multidisciplinar.  
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TABELA 123 - ANÁLISE INTEGRADA DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO 

Tema 
Interação com o Meio 

Físico 
Interação com o Meio 

Biótico 
Interação com o Meio 

Socioeconômico 

Tendências Evolutivas 

SEM o 
empreendimento 

COM o empreendimento 

Clima e Condições 
meteorológicas 

Características do tipo 
climático Aft (Tropical 
Superúmido ou Tropical 
Chuvoso): média do mês 
mais quente acima de 
22ºC e do mês mais frio 
superior a 18ºC, sem 
estação seca e isento de 
geadas. 

A regularidade das chuvas, 
o elevado índice 

pluviométrico do litoral, 
somados à boa proteção 

dos solos e ao relevo 
plano, geram uma baixa 

vulnerabilidade 
geoambiental. 

Clima tem influência nas 
tipologias vegetais 

encontradas, bem como na 
fauna e seus hábitats.  

Clima tropical superúmido 
prejudica algumas 

atividades portuárias, 
como o carregamento de 
granéis sólidos. Elevada 

pluviosidade contribui para 
espalhar restos de cargas 

pelas ruas. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado.  

Ocorrerá aumento na área 
impermeabilizada, a qual 

diminui a infiltração de águas 
pluviais. 

Qualidade do Ar e Odor 
Qualidade do ar 
classificada como regular a 
boa nas amostragens 
realizadas. Classificações 
estas que atendem aos 
padrões da Resolução 
CONAMA n° 003/90 e 
SEMA nº 016/14. A 
intensidade de odor se 
manteve dentro do Nível 
Desejável, segundo 
critérios de referência, em 
100% das amostragens 
realizadas, tanto na área 
de operação atual quanto 
nas áreas de ampliação. 

A qualidade do ar e a 
percepção do odor estão 

muito ligadas às condições 
meteorológicas de 

momento (direção e 
velocidade do vento, 
precipitação, etc.). 

A qualidade do ar 
extremamente úmido 
promove o estranho 

crescimento de vegetação 
em telhados no entorno do 
empreendimento. Gases 
voláteis que evaporam 
quando os tanques se 
encontram com baixos 
níveis de combustíveis 
podem causar impacto 
para aves silvestres. 

Problemas de qualidade 
do ar na região de 

Paranaguá são 
recorrentes. Reclamações 
quanto ao odor emitido por 
operações que envolvem 

granéis líquidos 
(principalmente 

combustíveis) são também 
recorrentes na população 

do entorno. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Possível alteração da qualidade 
do ar e do odor devido ao 
aumento do tráfego e do 
número de tanques de 

armazenamento. 

Geomorfologia e 
Geotecnia 

Planície Litorânea e 
Planícies flúvio-marinhas 
apresentam declividades 
baixas e baixa 
vulnerabilidade 
geoambiental. 

Planície Litorânea e 
Planícies flúvio-marinhas 
apresentam relevo plano, 

com predomínio de 
espodossolos e gleissolos, 

com baixo risco de 
erosões. 

As regiões de relevo mais 
plano que possibilitam a 
manutenção de hábitats 

mais conservados são os 
manguezais.  

O relevo plano favorece a 
ocupação antrópica e a 
promoção de maiores 

alterações no ambiente 
original. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Os aspectos geomorfológicos 
locais não serão alterados. 
Processos erosivos podem 

ocorrer principalmente durante 
as escavações devido à 
elevada pluviosidade. 

Possibilidade de contaminação 
do solo por acidentes ou 

vazamentos durante as obras e 
durante a operação.  
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Tema 
Interação com o Meio 

Físico 
Interação com o Meio 

Biótico 
Interação com o Meio 

Socioeconômico 

Tendências Evolutivas 

SEM o 
empreendimento 

COM o empreendimento 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Empreendimento 
localizado na Bacia 
Litorânea do Paraná, área 
que drena para a Baía de 
Paranaguá, bacia do rio 
Emboguaçu. Não existem 
corpos hídricos superficiais 
na ADA. Amostragens 
feitas na AID sugerem 
contaminação difusa por 
esgotos e óleos e graxas. 
Águas subterrâneas 
armazenadas no Aquífero 
Costeiro poroso 
posicionado 
estratificamente acima do 
aquífero Cristalino 
fraturado. Amostragens de 
águas subterrâneas feitas 
na ADA não encontraram 
contaminantes acima dos 
limites de intervenção. 

Disponibilidade abundante 
de recursos hídricos 
superficiais sob forte 

influência urbana, 
industrial (atividades 

portuárias). 

Áreas de manguezais 
existentes na AII 

apresentam fauna e flora 
típicas e atuam na 

proteção dos recursos 
hídricos, favorecendo 

também à manutenção da 
vida marinha. A mistura 

das águas dos rios com as 
águas do mar proporciona 
um ambiente alagado de 

fundo lodoso, salobro, com 
pouca oxigenação e 

grande quantidade de 
partículas orgânicas. 

A poluição difusa oriunda 
de atividades humanas 

parece afetar 
sensivelmente a qualidade 

dos recursos hídricos 
superficiais urbanos em 

Paranaguá. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Possibilidade de contaminação 
de águas superficiais e 

subterrâneas por acidentes ou 
vazamentos durante as obras e 

durante a operação. 

Ruídos 
Paisagem sonora com 
níveis acima dos limites 
estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n° 
01/1990 para alguns dos 
pontos avaliados, devido 
ao tráfego de veículos. 

- 
A presença de ruídos pode 

gerar efeitos pouco 
conhecidos sobre a fauna. 

A presença de vias com 
tráfego pesado de 

caminhões devido à 
atividade portuária é a 
principal fonte de ruído 

diagnósticada. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

O aumento do tráfego e a 
operação das bombas deverá 
aumentar os níveis de ruído. 
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Tema 
Interação com o Meio 

Físico 
Interação com o Meio 

Biótico 
Interação com o Meio 

Socioeconômico 

Tendências Evolutivas 

SEM o 
empreendimento 

COM o empreendimento 

Flora 
Nas áreas de influência 
ocorrem Formações 
Pioneiras (com influência 
fluvial) e Floresta 
Ombrófila Densa (com 
Floresta Ombrófila das 
Terras Baixas e FOD 
submontana). Na área 
prevista para o Terminal 2 
ocorrem apenas 3 árvores 
isoladas cuja necessidade 
de corte será confirmada 
com o refinamento do 
projeto. 

A cobertura vegetal 
(quando existente) e a 
presença de ambientes 

urbanizados protegem os 
solos e geram uma baixa 

vulnerabilidade 
geoambiental. 

Ambientes de Formações 
Pioneiras e FOD formam 

hábitats heterogêneos 
para a fauna, quando 

preservados.  

A vegetação nativa 
remanescente mais 

expressiva está localizada 
em áreas com relevo 

movimentado (Serra do 
Mar) e em áreas 

protegidas pela legislação 
ambiental (APPs e UCs). 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

A depender do layout final de 
distribuição dos tanques no 

Terminal 2, haverá necessidade 
de supressão de 3 árvores 

isoladas. 
 

Fauna Terrestre 
Ocorrência de espécies da 
avifauna consideradas 
sinantrópicas e exóticas.  
Na AID, devem ser 
mencionadas as aves 
estuarinas, costeiras e 
marinhas. Baixíssima 
possibilidade de ocorrência 
de indivíduos silvestres da 
herpetofauna e da 
mastofauna em área 
urbana. 

Condições físicas da 
região e a proximidade 

com o Complexo Estuarino 
de Paranaguá permitem o 

estabelecimento de 
tipologias vegetais com a 

fauna associada. 

Diversidade de ambientes 
elevaria a diversidade da 

fauna em áreas 
preservadas. Em área 

urbana e, praticamente, 
sem vegetação, poucas 
espécies da fauna são 

registradas. 

Espécie sinantrópicas e 
exóticas foram 
identificadas no 

diagnóstico. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Aumento da probabilidade de 
atropelamentos da fauna 

doméstica. Acidentes com 
produtos perigosos durante as 

operações de 
carregamento/descarregamento 

podem trazer efeitos sobre a 
fauna, principalmente se 
ocorrerem no ambiente 

estuarino. 

Unidades de 
Conservação 

Não há sobreposição 
territorial com os limites de 
UCs. Dentro de um raio de 
10 km do empreendimento 
foram identificados três 
parques municipais, além 
de quatro UCs, sendo três 
da modalidade de proteção 
integral e um da 
modalidade de uso 
sustentável.  

A presença de UCs e suas 
restrições de uso do solo 
traz benefícios ao meio 
físico: conservação de 

solos, qualidade da água, 
etc. 

UCs favorecem à 
manutenção da flora e 

fauna nativas. 

UCs e parques municipais 
trazem beleza cênica para 
a paisagem e favorecem a 

prática de educação 
ambiental e lazer. 

Por se tratar de uma 
região importante sob o 

ponto de vista 
conservacionista e, por ser 
importante também para a 

atividade portuária em 
geral, acredita-se que a 

tensão entre conservação 
e expansão das atividades 

portuárias continuará a 
ocorrer em Paranaguá, 

afetando inclusive futuros 
projetos de UCs. 

O empreendimento não tem 
potencial para afetar atuais e 

futuras UCs. 
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Tema 
Interação com o Meio 

Físico 
Interação com o Meio 

Biótico 
Interação com o Meio 

Socioeconômico 

Tendências Evolutivas 

SEM o 
empreendimento 

COM o empreendimento 

Aspectos 
Sociodemográficos e 

Condições de Vida 
Paranaguá (153 mil hab) 
pertence à microrregião de 
Paranaguá, mesorregião 
Metropolitana de Curitiba. 
Notável crescimento 
populacional nas últimas 
décadas, atingindo 96% de 
urbanização atualmente. 
Condições relativamente 
precárias de saúde são 
encontradas neste 
município. Paranaguá 
concentra o maior número 
de estudantes de ensino 
superior do litoral com 
mais de 2.500 alunos. 

- - 

Paranaguá polarizando 
serviços mais 

especializados de saúde e 
educação na região 

litorânea. Deslocamentos 
diários para Curitiba são 

frequentes para demandas 
em saúde e educação. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado, sem alteração 

da polarização por Paranaguá.  

Infraestrutura 
Sistema viário e de 
transporte altamente 
demandados pela 
atividade portuária, com 
modais marítimo, 
ferroviário e rodoviário sob 
intenso uso. Boa cobertura 
por abastecimento de 
água. Paranaguá conta 
com 86.500 hab atendidos 
com esgotamento sanitário 
adequado. 

A área da Bacia Litorânea 
que drena para a Baía de 
Paranaguá fornece água e 

recebe os esgotos de 
Paranaguá (são 4 ETAs e 
4 ETEs). O sistema viário 
apresenta-se em razoável 
estado de conservação, 

com obras de melhoria em 
andamento. 

Aporte de esgotos não 
tratados na Baía é 

apontado como um dos 
fatores que prejudicam a 

qualidade da água, 
afetando a biota aquática. 

Cobertura por serviços de 
saneamento, por sistema 
viário e transportes pode 

ser melhor, refletindo 
futuramente na melhoria 
das condições de vida e 

favorecimento à economia. 

Manutenção do cenário 
diagnosticado. 

Aumento do tráfego e do 
desgaste em estradas. 

Aumento nos níveis de ruídos. 
Possível alteração na demanda 
por serviços de saúde durante 

a implantação. 
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Tema 
Interação com o Meio 

Físico 
Interação com o Meio 

Biótico 
Interação com o Meio 

Socioeconômico 

Tendências Evolutivas 

SEM o 
empreendimento 

COM o empreendimento 

Aspectos Econômicos 
Renda domiciliar per capita 
de Paranaguá é a 3ª do 
litoral (ficando atrás de 
Matinhos e de Pontal do 
Paraná). PIB per capita 
destacadamente superior 
aos demais municípios da 
microrregião.  

As condições físicas da 
Baía de Paranaguá 

(localização, calado, etc.) 
favorecem à atividade 
portuária, contribuindo 

para os indicadores 
econômicos municipais.  

O crescimento das 
atividades econômicas 
ligadas ao porto afeta o 

meio biótico, com redução 
e alteração de hábitats.  

Região com economia 
fortemente ligada ao 

turismo e, principalmente, 
à atividade portuária. O 

crescimento das atividades 
econômicas ligadas ao 

porto (principalmente em 
sua retroárea) vem 
afetando bairros de 

Paranaguá. 

A operação do Píer de 
Inflamáveis da APPA 

deixaria de ganhar mais 
terminais inteligentes de 
armazenagem de granéis 

líquidos. 

Dinamização da economia com 
as obras, através da geração 

de empregos, renda, 
arrecadação tributária. 

Uso e Ocupação do Solo 
ADA composta por 
terrenos vazios. AID 
composta pelos bairros 
urbanos: Vila Alboitt, 
Serraria do Rocha, Vila 
Rute, Vila Portuária e 
Rocio. 

- - 

Bairros da AID localizados 
na ZIP, conforme a 
delimitação espacial 

urbana determinada pelo 
Plano Diretor Municipal em 

vigor. Cerca de 70% da 
AID já é ocupada por 
estruturas logístico-

industriais. 

Tendência de que outros 
empreendimentos 
logístico-industriais 
ocupem os terrenos 
pretendidos para a 

Ampliação TGL – Terin. 

Já ocorre a geração de 
expectativas na população do 
entorno e a interferência na 

valorização imobiliária. 
Tendência de alteração no 
cotidiano da população do 

entorno. 
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A análise integrada traçou uma perspectiva global sobre as possíveis relações de 

interdependência entre os meios e suas tendências evolutivas, sem e com o 

empreendimento. Essa importante análise serve de base para a avaliação de impactos 

ambientais e para a proposição de medidas mitigadoras ou compensatórias e programas 

ambientais. 

Em relação aos temas escolhidos para a realização da análise integrada, nota-se que, 

sem o empreendimento, há uma tendência geral de manutenção do cenário 

diagnosticado, ou de pouca alteração significativa. Somente em alguns temas foram 

apontadas tendências evolutivas específicas. No caso do tema unidades de conservação, 

acredita-se que a tensão entre conservação e expansão das atividades portuárias 

continuará a ocorrer em Paranaguá, afetando inclusive possíveis futuros projetos de UCs, 

mesmo no cenário de não implantação do empreendimento em tela. Destaca-se a 

ocorrência de áreas prioritárias para a conservação no entorno de Paranaguá, com 

prioridade para manejo, restauração e criação de UCs. 

Em se tratando dos temas aspectos econômicos e uso e ocupação do solo, a operação 

do Píer de Inflamáveis da APPA deixaria de ganhar mais dois terminais inteligentes com 

ampla capacidade de armazenagem de granéis líquidos, abrindo espaço para que outra 

atividade logístico-industrial ocupe os terrenos pretendidos para o empreendimento. 

Considerando as tendências evolutivas com o empreendimento, alguns temas merecem 

destaque pela interação entre os meios físico, biótico e socioeconômico. Em relação à 

qualidade do ar, foi apontado uma possível alteração da qualidade do ar e do odor devido 

ao aumento do tráfego e do número de tanques de armazenamento. Em relação aos 

recursos hídricos e qualidade da água, foi apontada possibilidade de contaminação de 

águas superficiais e subterrâneas por acidentes ou vazamentos durante as obras e 

durante a operação, assunto que certamente será abordado nos impactos ambientais. 

Com o empreendimento, há ainda a tendência de aumento nos níveis de ruído em função 

do tráfego e em função da operação do sistema de bombeamento de líquidos, sendo este 

último apontado como imperceptível fora dos limites dos terrenos. 

Em relação ao meio biótico, tema fauna, foi relevada a possibilidade de acidentes com 

produtos perigosos durante as operações de carregamento/descarregamento, que podem 

trazer efeitos sobre a fauna, principalmente se ocorrerem no ambiente estuarino. 

Em relação ao tema aspectos econômicos, o empreendimento tende a promover uma 

dinamização da economia com as obras, através da geração de empregos, renda e 
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aumento de arrecadação tributária. Porém, no que tange ao uso e ocupação do solo, já 

ocorre localmente a geração de expectativas na população quanto à mudança para fora 

da Zona de Interesse Portuário e a interferência na valorização imobiliária. 

7.1 PASSIVOS AMBIENTAIS 

A região onde o empreendimento se insere apresenta alto grau de antropização devido à 

urbanização e à formação de um polo logístico-industrial decorrente das atividades 

portuárias, mais especificamente, da instalação do Píer de Inflamáveis da APPA. A 

expansão de atividades ligadas ao Porto vem apresentando conflito com os usos 

residenciais na região dos bairros que compõem a AID. De modo a evitar que o 

empreendimento gere futuros passivos ambientais, alguns temas de maior sensibilidade 

ambiental podem ser destacados em relação aos meios físico, biótico e socioeconômico, 

em continuidade à análise integrada apresentada no item anterior. 

7.1.1 Meio Físico 

Em relação ao meio físico, os temas de maior sensibilidade a priori que possuem 

potencial de gerar passivos ambientais dizem respeito à qualidade do ar/odor, 

contaminação de recursos hídricos e solos e aumento na geração de ruídos.   

Foi apontada na análise integrada uma possível tendência de alteração da qualidade do 

ar e do odor devido ao aumento do tráfego e do número de tanques de armazenamento. 

Tal tendência se confirma a partir de entrevistas realizadas com a população no entorno, 

a qual coloca esses temas (ruído, poeira, odores, etc.) entre os principais incômodos 

gerados por empreendimentos similares.  

Em relação aos recursos hídricos e qualidade da água, foi apontada possibilidade de 

contaminação de águas superficiais, subterrâneas e de solos por acidentes ou 

vazamentos durante as obras e durante a operação. 

A vulnerabilidade de um aquífero depende das características litológicas, estruturais, 

texturais, hidrogeológicas, do grau do fraturamento, da espessura das camadas, da 

profundidade do nível freático que o separa da fonte superficial de contaminação e dos 

gradientes hidráulicos que determinam o fluxo e o transporte das substâncias 

contaminantes através dos sucessivos estratos porosos ou fraturas dentro do aquífero. O 

aquífero Costeiro poroso é mais superficial e apresenta geralmente baixa velocidade de 

circulação de águas no seu interior, consequentemente menor vulnerabilidade à 
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contaminação. Já o aquífero Cristalino fraturado é mais profundo e apresenta maior 

velocidade de circulação de águas no seu interior, consequentemente maior 

vulnerabilidade à contaminação. 

A contaminação de solos, das águas subterrâneas e superficiais pode acarretar em danos 

irreversíveis, podendo até impossibilitar o uso das águas subterrâneas e superficiais em 

grandes áreas. No caso em estudo, as possibilidades de contaminação dos aquíferos 

poroso (mais superficial) e cristalino fraturado (mais profundo) podem estar relacionadas 

com infiltração e dispersão de produtos que serão armazenados e movimentados no 

empreendimento. Portanto, durante as obras de implantação, operação e manutenção 

devem ser implementadas medidas e mecanismos de segurança, a fim de evitar 

quaisquer tipos de vazamentos de contaminantes relacionados ao empreendimento. 

Com o empreendimento, há ainda a tendência de aumento nos níveis de ruído em função 

do aumento do tráfego e em função da operação do sistema de bombeamento de 

líquidos. Conforme diagnóstico e modelagem de predição de impacto sonoro, o tráfego é 

muito mais responsável pelo ruído do que qualquer outra fonte. 

7.1.2 Meio Biótico 

Em relação ao meio biótico, o diagnóstico apontou como maior preocupação ambiental do 

empreendimento a possibilidade de acidentes com vazamentos de substâncias tóxicas a 

serem armazenadas nas estruturas que serão construídas. Pelo fato de navios 

abastecerem os tanques, tal impacto pode vir a ocorrer tanto no ambiente estuarino (entre 

os navios e a tubulação) como no próprio local de abastecimento dos caminhões (entre os 

tanques de armazenamento e os veículos que farão o transporte rodoviário dos líquidos 

inflamáveis). Atenção especial deve ser dada a esta probabilidade, mesmo que pequena, 

pois qualquer vazamento que venha a ocorrer tanto no ambiente estuarino como na 

porção continental de Paranaguá ocasionaria um impacto ambiental de grandes 

proporções para a avifauna que depende do solo, da água e dos sedimentos ali 

existentes. 

Os gases voláteis que evaporam quando os tanques se encontram com baixos níveis de 

combustíveis também devem ser mencionados como forma de impacto para aves 

silvestres, pois muitas espécies costeiras e marinhas sobrevoam o estuário e o local onde 

serão instalados os tanques, vindo a estar expostas a esta forma de impacto. Algumas 

das espécies que transitam diariamente pelo local são consideradas ameaçadas de 
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extinção, conforme dados de diversos levantamentos já conduzidos na região do Porto de 

Paranaguá, e ameaças adicionais a estas espécies escassas devem ser mitigadas. 

7.1.3 Meio Socioeconômico 

A percepção dos indivíduos acerca dos incômodos que recaem sobre as suas 

comunidades se manifesta de forma diversa, conforme o tipo de alteração que se produz 

em seus modos de vida e a distância entre as suas moradias e as estruturas de onde 

emanam as interferências. Não obstante, os moradores da ZIP estão submetidos aos 

efeitos adversos dos empreendimentos portuários, tanto em seus espaços cotidianos de 

moradia, como nos deslocamentos diários que o convívio social determina. 

O diagnóstico do meio socioeconômico, em sua parte final, apresentou os incômodos 

apontados pelos moradores dos bairros na ZIP, sendo eles: 1) tráfego de caminhões, 2) 

tráfego de trens, 3) concentração de material particulado, gases e odores na atmosfera, 4) 

emissão de ruídos, 5) presença de elevado número de indivíduos estranhos à 

comunidade, de diferentes origens e perfis socioculturais, 6) aumento da criminalidade 

decorrente do tráfego e consumo de drogas, 7) riscos de acidentes como incêndios e 

explosões, 8) desativação de serviços públicos de saúde e educação, 9) desativação de 

estabelecimentos de comércio de bens e serviços, como supermercados, farmácias e 

padarias, entre outros, e 10) expectativas sobre a mudança das famílias para fora da ZIP. 

Todos os incômodos relacionados acima já podem ser considerados passivos ambientais 

da atividade portuária em geral e apresentam potencial de serem considerados impactos 

ambientais da Ampliação TGL – Terin, na seção adiante. 

7.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Este item apresenta a avaliação dos impactos ambientais (AIA) que analisa, qualifica, e 

quando possível, quantifica as interferências causadas pelo empreendimento no 

ambiente, tendo por objetivo oferecer subsídios à tomada de decisão pelo órgão 

ambiental quanto à viabilidade locacional da Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos 

– Terin (construção dos Terminais 2 e 3).  

A Resolução CONAMA n° 01/86, de maneira ampla, define impacto ambiental em seu art. 

1º como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: i) a saúde, a segurança e o bem-estar da 
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população; ii) as atividades sociais e econômicas; iii) a biota; iv) as condições estéticas e 

sanitárias do ambiente; e v) a qualidade dos recursos ambientais”. 

Considerando essa definição, são apresentados neste item os impactos ambientais 

decorrentes desde o planejamento do empreendimento até a implantação e operação. O 

processo de avaliação de impactos ambientais subsidia a indicação das ações 

preventivas, de controle, mitigadoras e/ou compensatórias pertinentes a cada atividade, 

com vistas a adequar a gestão ambiental do empreendimento, atenuando aspectos 

adversos e potencializando aspectos benéficos. Garante-se, assim, a sustentabilidade e 

eficiência ambiental durante as etapas de implantação e operação do empreendimento.  

A seguir será apresentada a metodologia, bem como levantamento e análise dos 

impactos ambientais. 

7.2.1 Método de Prognose e Avaliação dos Impactos Ambientais 

A prognose dos impactos foi realizada, primeiramente, pelo especialista, ou grupo de 

especialistas, responsável por determinada disciplina, a partir da identificação das 

atividades com potencial para gerar impactos nas diferentes fases do empreendimento. 

Em seguida, os atributos para avaliação dos impactos foram definidos e cada impacto foi 

descrito e classificado quanto aos seus atributos pelo especialista ou grupo de 

especialistas.  

Posteriormente, todos os impactos prognosticados foram apresentados à equipe 

envolvida nos estudos, visando promover uma avaliação inter e multidisciplinar dos 

resultados obtidos, com a descrição conjunta dos impactos que dizem respeito a mais de 

uma disciplina. Isso resultou em maior objetividade e consistência nas descrições 

apresentadas e na avaliação dos impactos, a qual foi realizada obedecendo o escopo 

apresentado a seguir. 

Destaca-se que a mesma equipe responsável pela avaliação dos impactos realizou a 

proposição de Programas Ambientais, além de Medidas de prevenção, controle, mitigação 

ou compensação. 

7.2.1.1 Descrição do Impacto 

A apresentação do impacto é iniciada pela sua denominação ou nomeação – exemplo: 

possibilidade de contaminação do solo - em seguida vem a descrição que considera 

claramente a sua causa direta, possíveis causas indiretas e as consequências previsíveis. 
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Após a denominação e descrição do impacto, é realizada a análise do seu significado 

através do julgamento de seus atributos. 

7.2.1.2 Atributos dos Impactos 

São considerados atributos de impacto as características qualitativas que permitem 

avaliar o seu significado em relação a outros impactos. A partir da compreensão de cada 

impacto individualizado pode-se avaliar o impacto global do empreendimento em relação 

ao ambiente onde será inserido, pela análise da sinergia existente entre eles e das 

medidas mitigadoras e compensatórias que podem ser adotadas. 

7.2.1.2.1 Atributos dos impactos quanto à fase de ocorrência 

Um impacto pode ocorrer, dependendo do empreendimento em questão, antes mesmo do 

início de sua implantação. É o que normalmente ocorre com grandes empreendimentos 

na área de infraestrutura como hidrelétricas, estradas, portos, grandes terminais de 

cargas, entre outros, cuja expectativa gerada na sociedade em geral e na comunidade do 

local de implementação, em particular, pode originar impactos a partir da simples notícia 

de que tal obra será realizada. A maioria dos impactos, entretanto, está relacionada às 

atividades de implantação do empreendimento até a sua operação, pois é neste período 

que ocorrem, e podem perdurar, as atividades modificadoras do ambiente original.  

Nesse sentido, a identificação precisa da fase de ocorrência de um impacto é importante 

pois permite a adoção prévia de medidas, possibilitando a sua minimização quando este 

for negativo, ou sua potencialização, quando for positivo. Para o estudo do 

empreendimento em tela foram considerados os seguintes atributos para os impactos, 

quanto à fase de ocorrência:  

 Planejamento: em um RAS, a fase de planejamento de determinado 

empreendimento é o período que compreende toda a fase de estudos até o início de 

mobilização para a sua implantação. A ocorrência de impactos nesta fase está 

relacionada à noticia da construção do empreendimento e à movimentação de 

pessoas na região de implementação em decorrência de estudos de engenharia ou 

ambientais, desenvolvidos antes do início da construção, como as atividades de 

topografia e de coleta de dados primários para os estudos ambientais e 

arqueológicos;  
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 Implantação: a fase de implantação compreende desde a mobilização para 

instalação até a conclusão da obra. É a partir da construção que começa a se 

manifestar a maioria dos impactos prognosticados, pois efetivamente começam a 

ocorrer as alterações no ambiente original; ou  

 Operação: compreende desde o momento em que se inicia o funcionamento do 

Terminal de Granéis Líquidos até a desativação do empreendimento (possibilidade 

hipotética, tendo em vista que a tendência natural é que opere por tempo 

indeterminado). 

7.2.1.2.2 Atributos dos impactos quanto à abrangência 

A abrangência do impacto diz respeito à área que pode ser atingida pela sua 

manifestação. Esta avaliação é importante para contribuir na definição da amplitude das 

medidas que visam a sua mitigação ou compensação. Para o presente estudo serão 

considerados os seguintes atributos para os impactos, quanto à abrangência:  

 Localizada: o impacto tem abrangência localizada quando a sua manifestação é 

facilmente delimitada e bastante reduzida em relação ao universo em análise. A 

abrangência localizada diz respeito, no presente caso, à ADA e AID do 

empreendimento;  

 Regional: a abrangência do impacto é regional quando se manifesta em toda a 

extensão de uma unidade geográfica (a bacia, um município, etc.); ou 

 Indeterminada: considera-se indeterminada a abrangência de um impacto quando o 

conhecimento disponível a respeito de sua manifestação é insuficiente para definir o 

seu alcance em termos de unidade de área.  

7.2.1.2.3 Atributos do impacto quanto à natureza 

A natureza do impacto diz respeito à qualificação dos efeitos que pode causar ao 

ambiente, podendo ser:  

 Positiva: quando gera efeitos benéficos;  

 Negativa: quando os efeitos são prejudiciais; ou  

 Indeterminada: quando os conhecimentos disponíveis não permitem prever se os 

efeitos são benéficos ou prejudiciais. 

7.2.1.2.4 Atributos do impacto quanto à forma de incidência 



 

438 

A incidência de um determinado impacto pode ser considerada: 

 Direta: quando o impacto tem relação direta com alguma atividade modificadora do 

ambiente, originada pela implantação do empreendimento; ou 

 Indireta: quando um determinado impacto não tem origem diretamente relacionada 

com a implantação do empreendimento em si, mas pode ser decorrência exclusiva 

de um impacto de incidência direta; podendo ser anulado ou mitigado com a 

anulação ou mitigação do impacto de incidência direta que lhe deu origem.  

É o caso, por exemplo, do aumento nos níveis de ruídos devido ao aumento do tráfego. O 

impacto direto é o aumento do tráfego (incidência direta), e o impacto indireto é a 

aumento nos níveis de ruídos, decorrente do primeiro impacto. 

7.2.1.2.5 Atributos do impacto quanto à possibilidade de ocorrência 

Como o próprio título sugere, muitos impactos são prognoses e, em se tratando de 

previsão, pode haver um grau de incerteza quanto à sua manifestação, sendo 

classificados como de ocorrência: 

 Certa: é o caso dos impactos inerentes à atividade modificadora do ambiente que 

têm, obviamente, ocorrência certa; ou   

 Incerta: impactos cuja ocorrência depende de uma combinação de fatores para se 

manifestar. 

7.2.1.2.6 Atributos do impacto quanto ao prazo de ocorrência 

Quanto ao prazo de ocorrência, os impactos podem ter: 

 Início imediato: com a causa que lhe dá origem, como a supressão de árvores 

isoladas, que inicia imediatamente após a sua causa que é o início dos trabalhos de 

limpeza e terraplanagem; 

 Curto prazo: considerado neste estudo como, no máximo, 60 dias após a 

ocorrência da causa;  

 Médio prazo: são aqueles que ocorrem até 12 meses após a ocorrência da causa; 

ou  

 Longo prazo: que podem ocorrer após um ano da ocorrência da causa. 
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7.2.1.2.7 Atributos do impacto quanto à duração 

A duração do impacto está relacionada à sua permanência no ambiente a partir da 

manifestação de sua causa. Podendo ser: 

 Temporário: quando desaparece após o encerramento de sua causa como, por 

exemplo, a geração de expectativas na população do entorno; ou, em caso 

contrário,  

 Permanente: como é o caso do aumento da impermeabilização do solo.  

O impacto pode ainda não se enquadrar nessas duas definições por ser: 

 Cíclico: quando sua manifestação obedece um padrão de sazonalidade; ou  

 Recorrente: quando pode desaparecer e reaparecer de tempos em tempos sem 

obedecer um padrão definido. 

7.2.1.2.8 Atributos do impacto quanto à importância 

Neste estudo, optou-se por julgar a importância dos impactos dentro da área de estudo 

em que estão relacionados, ou seja, os meios físico, biótico e socioeconômico. Mesmo 

com uma certa subjetividade inerente a esse atributo, a importância é aqui entendida 

como uma medida do significado de determinado impacto dentro do meio analisado, em 

comparação com outros impactos do mesmo meio. Assim:  

 um impacto de grande importância no meio físico, é qualificado como tal (somente 

em relação aos demais impactos do mesmo meio) por modificar significativamente 

os elementos ou aspectos ambientais relacionados;  

 um impacto de importância média modifica, mas não significativamente, os 

elementos ou aspectos ambientais relacionados; e  

 um impacto de pequena importância não modifica ou pouco modifica os elementos 

ou aspectos ambientais relacionados.  

Por exemplo: a possibilidade de explosão de nuvem de vapor não confinado é um impacto 

de grande importância em relação às interferências na valorização imobiliária porque o 

seu significado é maior quando se analisam as consequências ambientais sobre o meio 

socioeconômico oriundas desses dois impactos.  



 

440 

7.2.1.2.9 Atributos do impacto quanto à possibilidade de reversão 

Este aspecto deve ser analisado levando-se em conta as medidas compensatórias e 

mitigadoras que serão adotadas em relação ao impacto. Ele será: 

 reversível caso seus efeitos possam ser revertidos e as condições originais do 

ambiente possam ser recuperadas; ou  

 irreversível quando seus efeitos no ambiente são permanentes. 

É importante observar que este atributo, de acordo com a metodologia proposta para esta 

avaliação de impactos ambientais, aplica-se somente no caso de impactos negativos. 

7.2.1.2.10  Atributos do impacto quanto a sua possibilidade de mitigação 

Este atributo considera as medidas compensatórias e mitigadoras que serão adotadas em 

relação ao impacto. Ele será:  

 mitigável caso existam medidas capazes de anular parcialmente os seus efeitos, 

amenizando-os; ou 

 não mitigável caso não existam medidas capazes de anular seus efeitos ainda que 

parcialmente, adotando-se desta forma somente medidas compensatórias.  

De acordo com a metodologia proposta para esta avaliação de impactos ambientais, esse 

atributo se aplica somente no caso de impactos negativos. 

7.2.1.2.11 Atributos do impacto quanto à possibilidade de potencialização 

Este atributo aplica-se somente a impactos positivos, e diz respeito à possibilidade de 

aumentar ou não os seus efeitos benéficos ao ambiente. O impacto será: 

 potencializável quando for possível aumentar os seus efeitos benéficos; ou  

 não potencializável quando não houver possibilidade de aumentar os seus efeitos 

benéficos.  

7.2.1.2.12 Sinergia entre impactos 

A avaliação do impacto deve indicar se ele é:  

 sinérgico em relação a outros impactos, isto é, se a associação do impacto em 

análise com outros diagnosticados pode aumentar o seu efeito, seja positivo ou 

negativo; ou se é  
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 não sinérgico, quando não ocorre relação mútua com outros impactos.  

Um exemplo de impacto sinérgico pode ser a disposição inadequada de efluentes e 

produtos perigosos que pode contribuir para a possibilidade de contaminação do solo. 

Quando o impacto for sinérgico, são citados os impactos que estabelecem essa sinergia. 

7.2.1.2.13  Cumulatividade com Impactos de Outros Empreendimentos  

A avaliação do impacto deve indicar, também, se ele é:  

 cumulativo em relação a impactos de outros terminais de granéis líquidos; ou se é  

 não cumulativo, quando não ocorre relação acumulativa com os impactos de outros 

empreendimentos.  

7.2.1.2.14 Atributos do impacto quanto a sua magnitude 

A magnitude de um impacto é aqui avaliada pela designação de valores numéricos para 

alguns de seus atributos, possibilitando a avaliação quantitativa de um impacto em 

relação aos demais. A metodologia para designação de valores numéricos (pesos) 

baseia-se numa adaptação das proposições de BARBOSA (2008), SOMA (2010) e 

AMBIOTECH (2011), que avalia a magnitude com base na combinação dos atributos: 

abrangência, forma de incidência, duração, possibilidade de reversão, potencialização e 

importância. 

A Tabela 124 apresenta a distribuição de pesos para análise da magnitude dos impactos. 

TABELA 124 - DISTRIBUIÇÃO DE PESOS PARA ANÁLISE DA MAGNITUDE DOS IMPACTOS 

Quanto à Atributos Pontuação 

Abrangência 

Localizada 1 

Regional 3 

Indeterminada 2 

Forma de incidência 
Direta 2 

Indireta 1 

Duração 

Temporário 1 

Cíclico ou Recorrente 2 

Permanente 3 

Importância 

Pequena 2 

Média 3 

Grande 4 

Possibilidade de Reversão* 
Reversível 1 

Irreversível 3 
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Quanto à Atributos Pontuação 

Possibilidade de 
Potencialização** 

Potencializável 3 

Não potencializável 1 

Fonte: BARBOSA, 2008; SOMA, 2009 e AMBIOTECH, 2011. 

Nota: * só se aplica aos impactos negativos; ** só se aplica aos impactos positivos. 

A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo da magnitude de cada impacto: 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 2 ×  𝐴 + 𝐹𝐼 + 𝐷 + 𝑃𝑅 𝑜𝑢 𝑃𝑃 × 𝐼 
 

Onde: A = pontuação referente ao atributo abrangência; FI = pontuação referente ao 

atributo forma de incidência; D = pontuação referente ao atributo duração; PR = 

pontuação referente ao atributo possibilidade de reversão; PP = pontuação referente ao 

atributo possibilidade de potencialização e I = pontuação referente ao atributo 

importância.  

Assim, para avaliação da magnitude considerou-se como: 

 Magnitude baixa os impactos com resultado da fórmula acima abaixo de 40;  

 Magnitude média os impactos com resultado da fórmula acima entre 40 e 63; e  

 Magnitude alta quando a fórmula resulta em valores entre 64 e 88. 

Ao término da avaliação dos impactos ambientais são apresentados gráficos que 

permitem a comparação entre as magnitudes calculadas. 

7.2.1.2.15 Tabela Resumo dos Atributos 

A Tabela 125 apresenta um resumo com todos os atributos considerados na presente 

avaliação de impactos ambientais. 

TABELA 125 - TABELA RESUMO DOS ATRIBUTOS CONSIDERADOS 

Critério Analisado Atributos Explicação resumida 

Fase de ocorrência 

Planejamento Antes das obras 

Implantação Durante as obras 

Operação Após as obras 

Abrangência 

Localizada ADA e AID 

Regional Unidade geográfica maior 

Indeterminada Alcance indeterminado 

Natureza 

Positiva Efeitos benéficos 

Negativa Efeitos prejudiciais 

Indeterminada Não se sabe se os efeitos são benéficos ou 
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Critério Analisado Atributos Explicação resumida 

prejudiciais 

Forma de incidência 

Direta 
Relação direta com alguma atividade 

modificadora do ambiente 

Indireta 
Não tem relação direta com alguma 
atividade modificadora do ambiente 

Possibilidade de ocorrência 
Certa Manifestação certa 

Incerta Depende de fatores para se manifestar 

Prazo de ocorrência 

Início imediato 
Inicia junto com a causa com a causa que 

lhe dá origem 

Curto prazo 60 dias 

Médio prazo Até 12 meses 

Longo prazo Após 12 meses 

Duração 

Temporário 
Desaparece após o encerramento de sua 

causa 

Permanente 
Permanece após o encerramento de sua 

causa 

Cíclico Manifestação sazonal 

Recorrente 
Manifestação sem padrão temporal 

definido 

Importância 

Pequena Não modifica ou pouco modifica o meio 

Média 
Modifica, mas não significativamente o 

meio 

Grande Modifica significativamente o meio 

Possibilidade de reversão 
Reversível Efeitos podem ser revertidos 

Irreversível Efeitos não podem ser revertidos 

Possibilidade de mitigação 

Mitigável Efeitos do impacto podem ser amenizados 

Não mitigável 
Efeitos do impacto não podem ser 

amenizados 

Possibilidade de potencialização 

Potencializável 
Efeitos benéficos do impacto podem ser 

aumentados 

Não potencializável 
Efeitos benéficos do impacto não podem 

ser aumentados 

Sinergia 

Sinérgico 
Relação com outros impactos pode alterar 

o seu efeito 

Não sinérgico 
Relação com outros impactos não altera o 

seu efeito 

Cumulatividade 

Cumulativo 
Cumulativo em relação a impactos de 

outros empreendimentos 

Não cumulativo 
Não cumulativo em relação a impactos de 

outros empreendimentos 

Magnitude 

Baixa Pontuação < 40 

Média Pontuação entre 40 e 63 

Alta Pontuação > 64 

7.2.1.3 Programas ou Medidas Recomendadas 

A avaliação de cada impacto ambiental é finalizada com a indicação de providências 

passíveis de serem adotadas para mitigar, compensar ou potencializar os seus efeitos. 
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Estas providências podem ser tanto programas ambientais quanto medidas ambientais. 

Ambos, medidas e programas, deverão ser considerados quando da elaboração do 

Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA, na próxima etapa do 

licenciamento do empreendimento.  

Podem ocorrer casos em que não se propõem medidas ou programas para determinado 

impacto, ou porque a importância do impacto é pequena ou porque não há conhecimentos 

técnicos ou tecnologia disponível, de eficácia comprovada, a ser aplicada. 

7.2.2 Impactos Relacionados ao Meio Físico 

A seguir, são apresentados os impactos ambientais associados ao meio físico, baseados 

nas informações contidas no diagnóstico ambiental, na consideração dos dispositivos 

legais e normas aplicáveis, e na caracterização do empreendimento. Os impactos 

prognosticados envolvem os compartimentos ambientais solo, ar, águas superficiais e 

subterrâneas. 

7.2.2.1 Ocorrência de Processos Erosivos 

 Descrição do Impacto 

Os processos erosivos podem ser causados pela movimentação de solo durante a etapa 

de terraplanagem e durante as escavações para a construção dos dutos e fundações dos 

tanques.  

A topografia plana dos terrenos pretendidos para os Terminais 2 e 3 reduz o risco 

geotécnico de graves processos erosivos, contudo, o solo de textura arenosa da planície 

litorânea (Espodossolos Humilúvicos) e a elevada pluviosidade típica da região de 

Paranaguá contribuem para elevar esse risco. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 
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Atributo Qualificação 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Recorrente 

Importância Pequena 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Não sinérgico 

Cumulatividade Não cumulativo 

Magnitude Baixa (Pontuação 24) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Por serem processos reversíveis, os processos erosivos podem ser estabilizados e 

remediados durante a fase de implantação do empreendimento por uma série de ações 

relacionadas a seguir: 

 delimitar o perímetro das movimentações de solo, definindo rotas para as 

máquinas, instalando contenções provisórias para a fase de obras (manta bidim, 

rip-rap, rachão, chapas metálicas, etc.) nos locais críticos; 

 obras de estabilização simultânea para: controle de erosões ao longo das 

escavações, proteção das fundações, evitar escorregamentos e carreamentos de 

solo para áreas lindeiras à ADA;  

 deve-se ter rapidez na implantação das obras de proteção superficial e 

recuperação de pontos críticos com a execução de obras convencionais de 

estabilização e contenção; 

 para evitar erosão, transporte e deposição de sedimentos, deve-se realizar a rápida 

remoção ou reaterro de materiais acumulados durante as obras de escavação, 

retirada de solos, e reposição vegetal com gramíneas; 

 implantar obras de drenagem de águas pluviais; e 

 revegetação rápida de áreas expostas, cortes e aterros. 

Todas as diretrizes estabelecidas deverão ser consideradas na elaboração e execução do 

Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos. 
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7.2.2.2 Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos  

 Descrição do Impacto 

O desenvolvimento das atividades inerentes a rotina das obras de implantação do 

empreendimento gerarão resíduos diversos, provenientes das etapas de obras civis, 

montagens e instalações. Ocorre também a geração de resíduos sólidos domésticos 

provenientes do canteiro de obras. 

Muitas vezes os colaboradores não seguem os procedimentos corretos de 

acondicionamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos, principalmente nas 

frentes de serviço mais distantes das baias ou recipientes disponibilizados para coleta e 

acondicionamento.  

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 

Disposição inadequada de efluentes e produtos perigosos 
durante as obras 

Possibilidade de contaminação de águas superficiais e 
subterrâneas na operação 

Possibilidade de contaminação do solo 

Cumulatividade Não cumulativo 

Magnitude Baixa (Pontuação 30) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Execução de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, consolidando em um 

Plano (PGRS) todas as etapas para o gerenciamento de resíduos sólidos (incluindo os 

resíduos da construção civil – RCC). Os locais para armazenamento de resíduos e 
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efluentes deverão ser cobertos, impermeabilizados e com as divisões apropriadas para 

cada tipo de resíduo. A coleta e destinação final de resíduos deverão ser feitas por 

empresas devidamente licenciadas. Quando aplicável, deverá ser dada preferência à 

destinação para processos de reciclagem, logística reversa ou alternativas que 

reaproveitem o material. 

7.2.2.3 Disposição Inadequada de Efluentes e Produtos Perigosos Durante as Obras  

 Descrição do Impacto 

As atividades inerentes à rotina das obras de implantação do empreendimento gerarão 

efluentes diversos, caracterizados como sanitários no caso daqueles gerados pelos 

trabalhadores da obra. Também serão gerados efluentes contaminados com concreto 

durante as atividades de concretagem e, ainda, podem ser gerados efluentes 

contaminados com óleo e pequenas quantidades de combustíveis, decorrentes de 

pequenos reparos em equipamentos e maquinários usados nas obras. 

Caso tais efluentes sejam dispostos sem o devido tratamento, podem causar poluição do 

solo e das águas subterrâneas. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Temporária 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 

Disposição inadequada de resíduos sólidos 
Possibilidade de contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas na operação 
Possibilidade de contaminação do solo 

Cumulatividade Não cumulativo 

Magnitude Baixa (Pontuação 30) 
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 Programas ou Medidas Recomendadas 

Para minimizar os efeitos deste impacto, deverão ser aplicadas adequadamente as 

seguintes medidas no âmbito do Programa Ambiental para a Construção (PAC): 

 execução de obras de drenagem dotadas de caixa de separação água e óleo, para 

a captação do escoamento das águas superficiais e/ou possíveis substâncias 

contaminantes através de canaletas, para em seguida serem conduzidas para a 

rede coletora local;  

 implantação de sistema de captação e aproveitamento da água da chuva. Com 

este sistema é possível armazenar água que poderá ser aproveitada para 

atividades de lavação de pátio; 

 o manuseio do cimento e aditivos do concreto será obrigatoriamente realizado em 

locais confinados e secos, e as argamassas e o concreto deverão ser preparados 

ou manuseados em áreas destinadas para esses fins, devidamente 

impermeabilizadas e confinadas. Além disso, deverá ser feito o controle do 

escoamento superficial da calda de cimento; 

 caso ocorra vazamento, serão adotadas medidas corretivas, como aplicação de 

produtos especiais para a absorção, retirada do solo contaminado e destinação 

destes materiais para locais licenciados e adequados ao recebimento de resíduos 

de Classe I, conforme especificado na norma ABNT NBR 10.004:04. 

7.2.2.4 Possibilidade de Contaminação de Águas Superficiais e Subterrâneas na 

Operação 

 Descrição do Impacto 

A atividade de recebimento, armazenamento e carregamento de granéis líquidos pode 

implicar na contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Os produtos de interesse 

para a movimentação nos Terminais 2 e 3, assim como já ocorre no Terminal 1 da Terin, 

apresentam características químicas de grande periculosidade ambiental.  

Com relação às águas superficiais, não existem corpos d’água superficiais nos terrenos 

que fazem parte da ADA. Merece destaque, então, a possibilidade de contaminação da 

área do Píer Público de Inflamáveis localizado na Baía de Paranaguá. O 

descarregamento e o carregamento de granéis líquidos em navios ocorre neste local por 
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meio de dutos. Qualquer falha nessas operações pode causar sérios efeitos ambientais 

nessa porção da baía. 

Com relação às águas subterrâneas, merece destaque a presença de solos arenosos da 

planície litorânea. Esta tipologia de solo, os sedimentos arenosos da superfície, 

juntamente com o aquífero Costeiro local, formam um cenário que favorece à percolação 

de combustíveis e outras substâncias em caso de vazamentos. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Operação 

Abrangência Indeterminada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Longo prazo 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 

Disposição inadequada de resíduos sólidos 
Disposição inadequada de efluentes e produtos perigosos 

durante as obras 
Possibilidade de contaminação do solo 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 64) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Recomenda-se a execução de Programa de Gestão e Monitoramento de Efluentes, Solos, 

Águas Superficiais e Subterrâneas durante a operação do empreendimento, com a 

realização de amostragens periódicas para averiguação de possíveis vazamentos.  

Recomenda-se também a realização periódica de monitoramento visual detalhado dos 

dutos e tanques para identificação e remediação de possíveis fissuras e trincas que 

possibilitam vazamentos de combustíveis e outros produtos. 
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7.2.2.5 Possibilidade de Contaminação do Solo 

  Descrição do Impacto 

A necessidade de utilizar equipamentos que funcionam à base de combustíveis líquidos e 

lubrificantes, somado ao risco de vazamentos e acidentes na manipulação desses 

produtos perigosos, pode vir a gerar contaminação do solo durante as obras.  

Sabe-se que derivados de petróleo em geral compõem a maioria dos combustíveis e 

óleos lubrificantes utilizados em veículos pesados e maquinários de obra. Importante 

mencionar também o uso de concreto nas obras e a necessidade de lavagem in loco da 

bandeja dos caminhões betoneira. O eventual vazamento desses produtos, mesmo que 

pontualmente, irá incorporar ao solo substâncias estranhas e não desejáveis a este 

compartimento ambiental, alterando sua qualidade. 

Na fase de operação do empreendimento, falhas nos equipamentos ou procedimentos 

podem causar vazamentos de combustíveis e outros produtos químicos pelos dutos ou 

tanques, afetando o solo. Por se tratar de um solo arenoso e permeável, os vazamentos 

podem atingir as águas subterrâneas. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Longo prazo 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 

Disposição inadequada de resíduos sólidos 
Disposição inadequada de efluentes e produtos perigosos 

durante as obras 
Possibilidade de contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas na operação 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Média (Pontuação 56) 



 

451 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Para minimizar os efeitos deste impacto, deverão ser aplicadas adequadamente as 

seguintes medidas no âmbito do Programa Ambiental para a Construção (PAC): 

 execução de obras de drenagem dotadas de caixa de separação água e óleo, para 

a captação do escoamento das águas superficiais e/ou possíveis substâncias 

contaminantes através de canaletas, para em seguida serem conduzidas para a 

rede coletora local;  

 implantação de sistema de captação e aproveitamento da água da chuva. Com 

este sistema é possível armazenar água que poderá ser aproveitada para 

atividades de lavação de pátio; 

 o manuseio do cimento e aditivos do concreto será obrigatoriamente realizado em 

locais confinados e secos, e as argamassas e o concreto deverão ser preparados 

ou manuseados em áreas destinadas para esses fins, devidamente 

impermeabilizadas e confinadas. Além disso, deverá ser feito o controle do 

escoamento superficial da calda de cimento; 

 caso ocorra vazamento, serão adotadas medidas corretivas, como aplicação de 

produtos especiais para a absorção, retirada do solo contaminado e destinação 

destes materiais para locais licenciados e adequados ao recebimento de resíduos 

de Classe I, conforme especificado na norma ABNT NBR 10.004:04. 

Recomenda-se, ainda, a execução de Programa de Gestão e Monitoramento de 

Efluentes, Solos, Águas Superficiais e Subterrâneas, com avaliação periódica de 

parâmetros que possam indicar contaminação do solo na fase de operação. 

7.2.2.6 Aumento nos Níveis de Ruídos 

 Descrição do Impacto 

As medições sonoras apresentadas no diagnóstico, obtidas em período diurno e noturno, 

apresentaram em alguns pontos níveis sonoros acima dos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 01/1990.  

Em decorrência das obras, espera-se uma intensificação do movimento de veículos, 

caminhões e máquinas na região dos terrenos previstos para os Terminais 2 e 3 da Terin. 
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Vias do entorno, que já recebem tráfego pesado, sofrerão incremento de tráfego com 

consequente aumento nos níveis de ruídos. 

Durante a operação, os níveis de ruído mais perceptíveis serão decorrentes do tráfego de 

caminhões realizando carga e desgarga de granéis líquidos. As bombas utilizadas para 

movimentar líquidos pelos dutos emitirão ruído perceptível apenas no interior dos 

terrenos. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Indireta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 
Aumento do tráfego  

Alteração no cotidiano da população do entorno 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 64) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Algumas medidas são propostas no âmbito do Programa Ambiental para a Construção 

(PAC): 

 execução das obras em horário comercial (sem a realização de trabalhos 

norturnos); 

 redução dos limites de velocidade para os veículos da obra ao transitarem próximo 

a residências; 

 uso exclusivo das rotas pré-definidas para o tráfego pesado; 

 orientações aos trabalhadores quanto ao limite de velocidade permitido em cada 

via;  
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 realização da manutenção periódica nos veículos e equipamentos, de forma a 

manter regulados os níveis de ruídos dos motores; e 

 utilização de EPI (protetores auriculares) pelos trabalhadores da obra.  

7.2.2.7 Alteração na Qualidade do Ar e Odor 

 Descrição do Impacto 

A movimentação de veículos durante as obras, bem como a implantação e operação de 

canteiros de obras e o transporte de equipamentos, poderão ocasionar a emissão de 

material particulado e outros poluentes oriundos de processos de combustão interna. 

A emissão de material particulado se dá por meio do tráfego de veículos e equipamentos, 

movimentação de solo, etc., que podem suspender partículas na atmosfera, prejudicando 

a qualidade do ar.  

Atenção especial deverá ser dada aos veículos e equipamentos movidos a óleo diesel, os 

quais, caso não passem por manutenção adequada, poderão realizar a queima 

incompleta do combustível, emitindo a fumaça preta, que representa risco potencial aos 

indivíduos expostos a ela. 

No diagnóstico realizado, a intensidade de odor se manteve dentro do nível desejável, 

segundo critérios de referência, em 100% das amostragens realizadas com o método da 

olfatometria de campo, tanto na área de operação atual quanto nas áreas de ampliação. 

Contudo, a depender da operação dos terminais e de condições meteorológicas 

momentâneas, alterações de odor (como intensificação do cheiro de combustíveis, por 

exemplo), poderão ser percebidas. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Recorrente 
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Atributo Qualificação 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 
Aumento do tráfego  

Alteração no cotidiano da população do entorno 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Média (Pontuação 48) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Para a mitigação dos efeitos deste impacto propõe-se a execução de Programa de 

Monitoramento da Qualidade do Ar e Odor com campanhas na fase de implantação e 

operação.  

7.2.2.8 Aumento da Impermeabilização do Solo 

 Descrição do Impacto 

A construção dos tanques, bacias de contenção, acessos, pátios para caminhões e 

demais edificações referentes aos Terminais 2 e 3 irá gerar um aumento de superfícies 

impermeáveis onde atualmente ocorre a infiltração da água pluvial no solo. Esse aumento 

da impermeabilização do solo, efeito típico de áreas urbanas, reduz a infiltração e 

aumenta o escoamento superficial, demandando a construção de estruturas de drenagem 

pluvial para o correto direcionamento do escoamento superficial. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Longo prazo 

Duração Permanente 

Importância Pequena 
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Atributo Qualificação 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Não sinérgico 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Baixa (Pontuação 36) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

O Programa Ambiental para a Construção (PAC) deverá prever a construção de 

estruturas temporárias para drenagem pluvial durante as obras e verificar a construção de 

estruturas definitivas para a adequada operação do empreendimento. 

7.2.3 Impactos Relacionados ao Meio Biótico 

A seguir, são apresentados os impactos ambientais associados ao meio biótico, baseados 

nas informações contidas no diagnóstico ambiental, na consideração dos dispositivos 

legais e normas aplicáveis, e na caracterização do empreendimento. Os impactos 

prognosticados envolvem apenas os temas vegetação (árvores isoladas) e fauna, devido 

ao fato do empreendimento se localizar em área urbana e portuária. 

7.2.3.1 Supressão de Árvores Isoladas  

 Descrição do Impacto 

Na ADA do empreendimento não se observa nenhum contínuo de vegetação arbórea que 

se caracterize como floresta propriamente dita ou que se enquadre em formações 

secundárias arbóreas e nem mesmo vegetação herbáceo-arbustiva. 

Na ADA pelo Terminal 2 foram observadas apenas 3 árvores, as quais são utilizadas para 

paisagismo, sendo que ainda não há certeza da necessidade da remoção das mesmas, 

devido ao refinamento do projeto. 
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 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Pequena 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Não sinérgico 

Cumulatividade Não cumulativo 

Magnitude Baixa (Pontuação 36) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Dentro do Programa Ambiental para a Construção (PAC) serão apresentados os 

procedimentos para a supressão das árvores isoladas, caso a remoção de tais árvores 

seja necessária. 

7.2.3.2 Ocorrência de Acidentes com Danos à Fauna  

 Descrição do Impacto 

A movimentação de veículos em decorrência das obras e da operação dos Terminais 2 e 

3 da Terin elevará o risco de atropelamentos de animais domésticos nas rotas previstas 

para acesso ao empreendimento. Animais domésticos, principalmente cães, circulam 

livremente nos arredores do empreendimento devido à presença de residências na AID.  

Acidentes com produtos perigosos durante as operações de 

carregamento/descarregamento podem trazer efeitos negativos sobre a fauna, 

principalmente se ocorrerem no ambiente estuarino. Qualquer vazamento que venha a 

ocorrer tanto no ambiente estuarino como na porção continental de Paranaguá 
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ocasionaria um impacto ambiental de grandes proporções para a avifauna que depende 

do solo, da água e dos sedimentos ali existentes. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Indeterminada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Indireta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Médio prazo 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 

Aumento do tráfego 
Possibilidade de contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas na operação 
Possibilidade de contaminação do solo 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Média (Pontuação 54) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

No âmbito do Programa de Sensibilização Socioambiental, deverão ser realizados 

esclarecimentos aos motoristas e à população do entorno visando evitar ou mitigar o 

presente impacto. No âmbito do Plano de Gerenciamento de Riscos e de Atendimento a 

Emergências, deverão ser previstos os procedimentos para atendimento a emergências 

ambientais. 

7.2.4 Impactos Relacionados ao Meio Socioeconômico 

O diagnóstico socioeconômico realizado no presente estudo permitiu a identificação e a 

avaliação dos impactos e riscos socioambientais a serem gerados pelo planejamento, 

implantação e operação das estruturas ampliadas de granéis líquidos e dutos no bairro 

Vila Alboitt, Zona de Interesse Portuário de Paranaguá - ZIP. Conforme se verificou, as 

populações residentes na área de influência direta deste empreendimento já vêm sendo 

impactadas por empreendimentos similares em operação em sua vizinhança. Nesse 
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sentido, as interferências a se produzirem pela ampliação em planejamento são 

sinérgicas às já existentes, podendo, todavia, intensificá-las. A seguir são apresentadas 

as caracterizações e avaliações socioambientais dos impactos com a indicação das 

medidas para o seu controle.  

7.2.4.1 Aumento do Tráfego  

 Descrição do Impacto 

O tráfego de veículos de carga, rodoviários e ferroviários já é impactante em quase toda a 

extensão do município de Paranaguá, mas se mostra de forma ainda mais intensa na 

Zona de Interesse Portuário – ZIP. Estes impactos podem ser analisados a partir das 

características dos indivíduos que se submetem a eles. De um lado, os moradores 

remanescentes na ZIP e, de outro, os trabalhadores da ZIP. Some-se a estes um terceiro 

grupo: os turistas e visitantes ocasionais à área de preservação histórica onde se 

encontra o Santuário do Rocio.  

Os impactos gerados pelo tráfego de veículos se impõem de maneira diversificada entre 

os moradores da ZIP a depender do setor em que vivem. No caso dos moradores na área 

de influência direta da ampliação das estruturas de granéis líquidos, bairros Vila Alboitt, 

Serraria do Rocha, Vila Rute e Vila Operária, estes impactos são intensos devido à alta 

demanda por transporte rodoviário e ferroviário. Quanto ao impacto sobre trabalhadores, 

deve-se destacar os riscos a que se submetem aqueles que se transportam, de forma 

permanente e sistemática, por meio de bicicletas. A inexistência de vias adequadas a este 

modal e o alto tráfego de veículos pesados fazem aumentar os riscos a todos os que se 

deslocam para trabalhar na área portuária e em sua retroárea, a partir de diferentes 

pontos da cidade.  

Ressalte-se que, enquanto as pressões do tráfego de veículos sobre a população 

residente tendem à redução conforme a mesma é transferida, a expansão das atividades 

econômicas na ZIP tende a agravar os problemas, cuja solução depende da reformulação 

dos arranjos urbanísticos e viários, mudança na legislação e cultura pública e maior vigor 

na fiscalização e imposição das regras de convivência em meio urbano. 
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 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Alteração no cotidiano da população do entorno 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 72) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Propor Programa de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema Viário 

Municipal. 

7.2.4.2 Geração de Empregos Diretos e Indiretos 

 Descrição do Impacto 

A geração de empregos diretos e indiretos representa, em princípio, mudança de natureza 

positiva em razão de seus benefícios sociais. Entretanto, a geração de expectativas que 

superam as demandas possíveis representa efeito adverso e ações de prevenção devem 

ser planejadas e executadas visando o seu controle. Considerando que a Zona de 

Interesse Portuário apresenta demandas constantes referentes aos demais 

empreendimentos em instalação e/ou operação, tais problemas são amenizados. Em 

termos positivos, destaca-se a geração de empregos temporários durante a fase de 

instalação do empreendimento e permanentes após o início da operação. Os empregos 

indiretos relacionam-se especialmente aos serviços executados por terceiros, como 

ocorre no setor de transportes.   
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 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada e Regional 

Natureza Positiva 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão - 

Possibilidade de mitigação - 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Sinergia Dinamização da economia e aumento da arrecadação 
tributária 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 88) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Divulgar através do Programa de Informação e Relacionamento com a Comunidade, 

aspectos gerais sobre as demandas profissionais referentes ao empreendimento. 

7.2.4.3 Dinamização da Economia e Aumento da Arrecadação Tributária 

 Descrição do Impacto 

Por si só, o incremento ao setor produtivo por meio da instalação de novos 

empreendimentos representa benefício socioeconômico genérico. No presente caso, 

destacam-se os benefícios que incidem de forma geral ao município de Paranaguá em 

termos do crescimento temporário das demandas por bens e serviços durante a 

instalação das estruturas para ampliação dos armazéns de granéis líquidos. Tais 

demandas se expressam no aumento da circulação e consumo de bens primários e 

industriais e dos serviços diversos para profissionais com formação de nível médio e 

superior, além de serviços gerais. 

O efeito sobre a receita pública não se dá apenas temporariamente, embora seja 

relevante durante a instalação das estruturas, mas que se mantêm durante a operação 

com reflexos também sobre a arrecadação estadual e federal.  
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No nível municipal, a receita pública será acrescida, de forma permanente, nas rubricas 

associadas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e nos repasses financeiros 

estaduais e federais.   

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada e Regional 

Natureza Positiva 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Média 

Possibilidade de reversão - 

Possibilidade de mitigação - 

Possibilidade de potencialização Potencializável 

Sinergia Geração de empregos diretos e indiretos 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 66) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Para potencializar os efeitos desse impacto é proposto abordar o tema em  Programa de 

Informação e Relacionamento com a Comunidade. 

7.2.4.4 Alteração no Cotidiano da População do Entorno 

 Descrição do Impacto 

Conforme referido no diagnóstico socioeconômico, as principais interferências no 

cotidiano da população do entorno das áreas a serem diretamente afetadas já ocorrem de 

forma intensa em razão da operação de empreendimentos similares nos bairros Vila 

Alboitt, Serraria do Rocha, Vila Rute e Vila Portuária. Estas interferências estão 

relacionadas aos impactos efetivos já sentidos e relatados pela população e aos riscos 

diversos que se vinculam às expectativas negativas, como temor e a ansiedade diante 

dos “perigos” imaginados relacionados à vazamentos de gases e fluidos ou incêndios e 

explosões. 
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Os impactos efetivos, os que já são sentidos pela população e que poderão se intensificar 

com a ampliação dos armazéns de granéis líquidos, podem ser traduzidos em: 1) Tráfego 

de caminhões em vias inadequadas para esta função; 2) Tráfego de trens em locais 

próximos às áreas residenciais; 3) Concentração de material particulado, gases e odores 

na atmosfera; 4) Emissão de ruídos; 5) Presença de elevado número de indivíduos 

estranhos à comunidade, de diferentes origens e perfis socioculturais; 6) Aumento da 

criminalidade local decorrente do tráfico e consumo de drogas; 7) Desativação de serviços 

públicos de saúde e educação; 8) Desativação de estabelecimentos de comércio de bens 

e serviços, como supermercados, farmácias e padarias, entre outros e 9) Expectativas 

sobre a mudança das famílias para fora da ZIP. 

Entre os riscos, isto é, eventos que são percebidos pela população como ameaças, mas 

que não se traduzem em situações concretas, mas produzem a sensação de desconforto 

e ansiedade aliadas à insatisfação com as condições de vida se encontram: 1) 

Desagregação das comunidades e o sentimento de isolamento e solidão em relação aos 

parentes e amigos que se mudaram; 2) Percepção sobre a desvalorização dos imóveis e 

as dificuldades para se estabelecer em outro local; 3) Sensação de insegurança em 

relação aos riscos de acidentes nas estruturas logístico-industriais próximas e à 

segurança pública diante da desagregação comunitária e 4) Incertezas em relação ao 

futuro.  

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Planejamento, Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Reversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Aumento nos níveis de ruídos 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Média (Pontuação 56) 
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 Programas ou Medidas Recomendadas 

Planejar e executar o Programa de Informação e Relacionamento com a Comunidade 

incorporando ações visando esclarecer dúvidas individuais e coletivas relacionadas aos 

procedimentos durante as fases de implantação e operação. Entre as ações a serem 

definidas para este programa, devem ser destacadas as medidas relativas ao 

cadastramento das famílias e de seus imóveis. no intuito de produzir interação contínua, 

permanente e personalizada a partir das demandas pessoais destes indivíduos. Saliente-

se o caráter específico destas medidas individuais, devido à importância e urgência das 

demandas restritas a um grupo reduzido de pessoas residentes a menos de 100 metros 

das áreas diretamente afetadas em relação ao restante da população sob influência direta 

localizada a 300 metros ou mais de distância. 

7.2.4.5 Ocorrência de Acidentes de Trabalho 

 Descrição do Impacto 

Ao contrário do que ocorre, em geral, com a população do entorno do empreendimento, a 

percepção dos trabalhadores sobre o risco de acidentes durante a operação de processos 

complexos não gera medo e ansiedade justamente pelo conhecimento técnico 

operacional disseminado nas rotinas de trabalho e na capacidade em monitoramento e 

controle destes processos.  

Todavia, se os riscos seguem sendo controlados, isso se deve à perseverança no 

planejamento e execução das medidas previstas nos conjuntos de normas e na atenção 

às orientações técnicas. Ressalte-se que os acidentes de trabalho, além das 

consequências negativas diretas aos trabalhadores e aos sistemas produtivos, impacta 

negativamente a comunidade do entorno tendo em vista o permanente estado de alerta 

em que se encontram os vizinhos mais próximos.   

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 
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Atributo Qualificação 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia 
Possibilidade de explosão de nuvem de vapor não 

confinado 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 72) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Medidas propostas: 

 exigir das contratadas e subcontratadas o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a adoção de 

medidas de sinalização e demais procedimentos de segurança necessários a cada 

atividade; 

 conscientizar os funcionários, principalmente os motoristas de veículos e 

maquinários, sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da direção 

defensiva; 

 dispor de veículo em bom estado para o transporte e deslocamento dos 

trabalhadores; 

 realizar a manutenção mecânica preventiva dos veículos e máquinas utilizados na 

implantação do empreendimento (ônibus, caminhões, tratores, etc.); 

 fiscalização quanto à utilização de EPIs próprios para cada atividade; e 

 estímulo à conduta adequada, por meio de oficinas executadas no âmbito do 

Programa de Saúde e Segurança do Trabalho e do Programa de Sensibilização 

Socioambiental. 
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7.2.4.6 Possibilidade de Explosão de Nuvem de Vapor Não Confinado 

 Descrição do Impacto 

A possibilidade de ocorrência de explosões deve ser considerada nesse tipo de atividade 

e de empreendimento. Treinamentos de brigadistas, cumprimento de diversas NBRs e 

NRs, constantes revisões em planos de emergência, etc., são rotina para a movimentação 

de combustíveis. 

A explosão de nuvem de vapor não confinado (UVCE – Unconfined Vapour Cloud 

Explosion) ocorre quando há a liberação de uma quantidade suficiente de material 

inflamável que se mistura rapidamente com o ar e sofre ignição. Caso essa nuvem de 

vapor sofra ignição poderá vir a explodir causando grande destruição.   

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Interferência na valorização imobiliária 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 72) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Para esse impacto o Plano de Gerenciamento de Riscos e de Atendimento a 

Emergências deve prever todos os procedimentos para atendimento a sinistros, contendo 

todos os equipamentos e treinamentos necessários, normas técnicas a serem atendidas, 

órgãos a serem comunicados, etc. 
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7.2.4.7 Interferência na Valorização Imobiliária 

 Descrição do Impacto 

Os impactos das atividades retroportuárias sobre o mercado imobiliário local podem ser 

interpretado a partir de dois aspectos que se opõem quanto à sua lógica, em termos dos 

interesses que se colocam. Por um lado, às áreas residenciais remanescentes no interior 

da ZIP tendem a se desvalorizar enormemente devido à deterioração das condições de 

vida. Por outro lado, os novos imóveis que se formam a partir das desocupações 

promovidas encontram supervalorização financeira em função de sua posição geográfica 

estratégica em relação aos terminais marítimos, nestes casos, da empresa Cattalini e do 

Terminal Público.  

Diante disso, expõe-se um conjunto de atores ao risco da degradação das suas condições 

de vida: o que mais preocupa os responsáveis por políticas públicas é o crescimento dos 

aglomerados subnormais como subprodutos da gentrificação e a supervalorização 

imobiliária que a acompanha. “Gentrificação” é o conceito forjado pela ciência social 

contemporânea para definir o processo de requalificação urbana quando, em função da 

valorização imobiliária, ocorre alguma transferência de população para áreas menos 

valorizadas.  

Porém, a insatisfação reinante entre os menos favorecidos nestes processos, na 

perspectiva econômica - e a consequente preocupação dos planejadores públicos, não 

exauri o conjunto de atores onde se encontram, também, os empreendedores que se 

mostram preocupados com a elevação dos custos dos seus investimentos produtivos em 

razão do pesado ônus fundiário.  

Em resumo, pode-se dizer que os custos fundiários/imobiliários implicam pesada carga 

financeira aos sistemas produtivos deixando de representar, no outro extremo, um ganho 

social relevante em termos de política pública, isto é, no que se refere à transferência de 

um maior número de famílias em condições dignas.    
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 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Planejamento, Implantação e Operação 

Abrangência Localizada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Direta 

Possibilidade de ocorrência Certa 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Permanente 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia  
Alteração no cotidiano da população do entorno 

Possibilidade de explosão de nuvem de vapor não 
confinado 

Cumulatividade Cumulativo 

Magnitude Alta (Pontuação 72) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

A supressão deste impacto, no curto ou médio prazo, não se revela possível diante da 

sua complexidade e das demandas econômico-financeiras que se apresentam. 

Entretanto, a mitigação de grande parte dos seus efeitos deletérios é objetivo realizável 

por meio da execução das recomendações contidas no Programa de Informação e 

Relacionamento com a Comunidade, o qual se propõe aqui.  

Para o planejamento e execução das ações propostas exige-se, preliminarmente, a 

adoção de filosofia inclinada ao conhecimento profundo e minucioso do público-alvo e a 

elaboração e difusão de mensagens esclarecedoras, especialmente sobre as formas em 

que se dão os processos de aquisição de terrenos e moradias. Para a população vizinha 

destes empreendimentos, são estes empreendedores os agentes interessados em suas 

propriedades. Esta situação não se traduz na realidade em vários casos, entretanto, pois 

outros interessados em aquisições operam livremente neste meio social. Uma das 

medidas contidas no escopo deste programa é o cadastramento das famílias e moradias 

localizadas a menos de 100 metros das áreas afetadas. Este cadastro tem a função de 

manter informações atualizadas sobre as demandas dos vizinhos próximos de forma a 

conhece-los individualmente e a promover o “relacionamento social”, um dos objetivos 

precípuos ao programa. 
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7.2.4.8 Interferências com o Patrimônio Arqueológico 

 Descrição do Impacto 

Os dois terrenos pretendidos para o empreendimento estão atualmente desprovidos de 

qualquer ocupação. No passado já foram ocupados com residências, no caso do Terminal 

2, e com barracões, no caso do Terminal 3. Mesmo áreas com esses tipos de uso, ao 

serem revolvidas por uma intervenção maior (como escavações, terraplanagem, cortes, 

etc.), podem apresentar vestígios, artefatos ou mesmo sítios arqueológicos nas camadas 

inferiores do solo. 

 Atributos do Impacto 

Atributo Qualificação 

Fase de ocorrência Implantação 

Abrangência Indeterminada 

Natureza Negativa 

Forma de incidência Indireta 

Possibilidade de ocorrência Incerta 

Prazo de ocorrência Início imediato 

Duração Temporária 

Importância Grande 

Possibilidade de reversão Irreversível 

Possibilidade de mitigação Mitigável 

Possibilidade de potencialização - 

Sinergia Não sinérgico 

Cumulatividade Não cumulativo 

Magnitude Média (Pontuação 56) 

 Programas ou Medidas Recomendadas 

Atendimento aos estudos submetidos ao IPHAN para o empreendimento a ser 

enquadrado no nível I segundo a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015. A depender dos 

resultados dos estudos arqueológicos, poderá ser executado Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico. 
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7.3 SÍNTESE CONCLUSIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Foram identificados 18 impactos ambientais, sendo 08 sobre o meio físico, 02 sobre o 

meio biótico e 08 sobre o meio socioeconômico. Tais impactos foram considerados com 

possibilidade relevante de ocorrência, sendo as análises resumidas na Matriz de Impactos 

apresentada na sequência. 

Foram previstos 02 impactos relacionados a benefícios gerados pelo empreendimento, 

sendo os demais impactos ambientais considerados negativos, ou seja, adversos ao meio 

socioambiental local. 

A maioria dos impactos ambientais deverá ocorrer na fase de implantação do 

empreendimento, sendo que alguns deles devem continuar durante sua operação. 

Apenas 02 impactos ambientais foram considerados para a fase de planejamento, sendo 

eles “Aleração no Cotidiano da População do Entorno” e Interferência na Valorização 

Imobiliária”. 

Assim, conforme esperado, observa-se que a maior quantidade de impactos está 

relacionada à fase de implantação. Isso é normal em empreendimentos desse porte, e 

decorre das principais transformações do ambiente relacionadas às obras civis. 

Com relação à abrangência dos impactos ambientais, observa-se que grande parte dos 

impactos negativos devem se manifestar de maneira localizada, sendo que apenas 02 

impactos foram classificados com a abrangência regional (“Geração de Empregos Diretos 

e Indiretos” e “Dinamização da Economia e Aumento da Arrecadação Tributária”). Com 

relação aos impactos positivos, como esperado, as abrangências regionais predominam, 

com efeitos positivos que extrapolam os limites locais.  

Os impactos ambientais considerados irreversíveis, permanentes e de maior duração são 

aqueles que se mantém em virtude da necessidade de manutenção dos tanques de 

armazenamento nos terrenos onde são projetados, podendo, porém, ser minimizados 

com as Medidas e Programas apresentados a seguir. 

As maiores magnitudes dos impactos ambientais foram observadas para o meio 

socioeconômico (69,25 de magnitude média, contra 45,00 do meio biótico e 44,00 do 

meio físico). A maior magnitude identificada foi do impacto positivo “Geração de 

Empregos Diretos e Indiretos”, que atingiu a pontuação máxima da avaliação. Este é, 

portanto, um benefício expressivo do empreendimento. 



 

470 

Para todos os impactos ambientais, em especial para os negativos, é necessária a correta 

e rigorosa implementação de Medidas e Programas Ambientais para o controle da 

qualidade socioambiental da região. Tais Medidas e Programas Ambientais deverão 

utilizar ferramentas que permitam fiscalizar e acompanhar os resultados, tanto por parte 

do empreendedor, quanto do órgão ambiental. 

Com base na metodologia de avaliação dos impactos ambientais seguida no presente 

estudo, a análise dos gráficos a seguir permite concluir que os impactos “Possibilidade de 

Contaminação de Águas Superficiais e Subterrâneas na Operação” e “Aumento nos 

Níveis de Ruído” são os impactos negativos mais significativos considerando o meio 

físico, seguido pela “Possibilidade de Contaminação do Solo” e “Alteração da Qualidade 

do Ar e Odor”. O risco ambiental inerente à atividade de carga/descarga de granéis 

líquidos e a intensa movimentação de caminhões e trens nos arredores do 

empreendimento certamente faz com que esses impactos ganhem destaque em relação 

aos demais. Dos oito impactos prognosticados para o meio físico, quatro apresentaram 

magnitude baixa, dois magnitudes médias e dois magnitudes altas. 

 

GRÁFICO 41 – COMPARATIVO DAS MAGNITUDES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO – PARTE 1 
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GRÁFICO 42 – COMPARATIVO DAS MAGNITUDES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO FÍSICO – PARTE 2 

 

No meio biótico, a “Supressão de Árvores Isoladas” apresentou magnitude baixa pois 

somente três árvores de pequeno porte estão no terreno previsto para o Terminal 2. Já a 

“Ocorrência de Acidentes com Danos à Fauna”, com magnitude média, decorre da 

possibilidade de atropelamentos e do risco de vazamentos de produtos químicos, o que 

causaria complexos danos à fauna. Esse impacto ganhou destaque ao se considerar a 

possibilidade de sua ocorrência no ambiente estuarino.  

Com relação ao meio socioeconômico, a magnitude dos impactos é, em geral, maior. 

Entre os impactos negativos tem-se: “Aumento do Tráfego”, “Ocorrência de Acidentes de 

Trabalho”, “Possibilidade de Explosão de Nuvem de Vapor Não Confinado” e 

“Interferência na Valorização Imobiliária” com as maiores magnitudes. A “Alteração no 

Cotidiano da População do Entorno” e o “Risco de Danos ao Patrimônio Arqueológico” 

aparecem empatados em segundo lugar. 
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GRÁFICO 43 – COMPARATIVO DAS MAGNITUDES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO BIÓTICO E 
SOCIOECONÔMICO PARTE 1 

 

 

GRÁFICO 44 – COMPARATIVO DAS MAGNITUDES DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO 
SOCIOECONÔMICO – PARTE 2 
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7.4 MATRIZ DE IMPACTOS 

Sinergia

S NS

NS

Possibilidade de 
potencialização

P NPLPII MP

D C II

D I

N

Impactos Identificados Fase de 
ocorrência Natureza

SO

Meio Impactado Abrangência

F IP

F

Atributos de qualificação dos impactos identificados 

P I LB

Prazo de ocorrência

IO

Forma de 
incidência Duração

I

RPT

Possibilidade 
de 

ocorrência

C

L

R N CPI

Importância

P M GC

R P

Possibilidade de 
reversão

R I

R

Possibilidade de 
mitigação

M NM

M

Cumulatividade

C NC

Magnitude

B M A

BNC1 Ocorrência de Processos Erosivos NS

SC

D C IIN

NF

F

L

I

I

L

D T MII

R P R

R

M

M

B

BNC

NC

2 Disposição Inadequada de Resíduos 
Sólidos

S

SC

N

N

IID

F

F LI

LI

C

D

M

T M

T

II R

R

M

M

B

B

NC

NC3
Disposição Inadequada de 

Efluentes e Produtos Perigosos 
Durante as Obras

S

SF N D

N IIDF

I

LI

O

C

GP R

MT

LPI

R M

CM

BNC

A4
Possibilidade de Contaminação de 
Águas Superficiais e Subterrâneas 

na Operação
S

I SD

F N D

F OI

IO

L N P R

GP R

LP

LPI

G

CM

C A

A

M5 Possibilidade de Contaminação do 
Solo

S

I S

OI I

D

F L N

F OI L N

C

P R

II

LP

P

G

G MI C

C A

A

M

6 Aumento nos Níveis de Ruído S

SO

O

I

I

DNF

IF L N

L

C

C

II

II

P

R

G

G

MI

R

C

M C M

A

7 Alteração da Qualidade do Ar e 
Odor S

NS

OI

O

DNF

N

L

CL

C

PF D

II

LP P

R G

I

R

M

M

C

C

B

M

8 Aumento da Impermeabilização do 
Solo NSO N CL PF D LP P I M C

NC B

B

B I L N D I II P NSP I M9 Supressão de Árvores Isoladas

SO I MPINIB I IP M M C

NC B

M

B I L N D I II P NSP I M

10 Ocorrência de Acidentes com 
Danos à Fauna

S

SIDLO GISO N C MP

O I MP

II

INIB I IP M M C

C

M

A11 Aumento do Tráfego S

S

IDLO GISO N

G

C MP

SO PL RO PD III

II

C C

C

P A

A

12 Geração de Empregos Diretos e 
Indiretos

S

SGSO PL RO PD III

L

C

R DP

C

C

P

P

A

ASO I O C PII M13 Dinamização da Economia e 
Aumento da Arrecadação Tributária

SL R DP

G

CP ASO I O C PII M

I OSO P L N CD II P R M S C M14 Alteração no Cotidiano da 
População do Entorno

I O

GI OSO P

SO

L

L

N

N D

C

I

D II

II P

P R

G I

M S C M

M S C A15 Ocorrência de Acidentes de 
Trabalho I O

O

SO

SO

L

L N

N D

D

I

I

II

II

P

P

G I

G I

M S C A

M S C A16 Possibilidade de Explosão de 
Nuvem de Vapor Não Confinado

I O II

OSO

SO P

L

L

N

N

D

D

I

C

II

P

P G I

G I

M S C A

M S C A17 Interferência na Valorização 
Imobiliária

NSTIIII NSO I

I O

I

II

IG M NC M

SO P L N D C P G I M S C A

18 Risco de Danos ao Patrimônio 
Arqueológico NSTIIII NSO I I IG M NC M

 

Legenda
Meio impactado Fase de ocorrência Abrangência Natureza Forma de incidência Possibilidade de ocorrência Prazo de ocorrência Duração

F - físico P - planejamento L - localizada N - negativa D - direta C - certa II - início imediato T - temporária
B - biótico I - implantação R- regional P - positiva I - indireta I - incerta CP - curto prazo P - permanente
SO - socioeconômico O - operação I - indeterminada I - indeterminada MP - médio prazo C - cíclica

LP - longo prazo R - recorrente

Importância  Possibilidade de reversão Possibilidade de mitigação Possibilidade de potencialização Sinergia Cumulatividade Magnitude
P - pequena R - reversível M - mitigável P - potencializável S - sinérgico C - cumulativo B - baixa
M - média I - irreversível NM - não mitigável NP - não potencializável NS - não sinérgico NC - não cumulativo M - média
G - grande A - alta  
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7.5 PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO 

Neste capítulo são apresentados os programas de controle e monitoramento necessários 

à implantação e operação do empreendimento, como forma de prevenir e minimizar as 

potenciais decorrências negativas, bem como sugerir formas de ampliar os efeitos 

benéficos das interferências de natureza positiva. 

Os programas aqui propostos foram avaliados quanto à sua viabilidade e eficácia por toda 

a equipe envolvida no presente estudo, tendo como base as legislações vigentes e as 

experiências diversas acumuladas em outros empreendimentos similares. 

O objetivo final é que a observância dos programas aqui propostos venha permitir que a 

inserção do empreendimento se dê de maneira equilibrada e sustentável, promovendo 

ações ambientais que previnam, controlem, ou em último caso, compensem 

satisfatoriamente os impactos ambientais. 

É importante ressaltar que, as proposições aqui encerradas devem constituir o escopo 

básico do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA do 

empreendimento, o qual está atrelado à próxima etapa do licenciamento ambiental –

 Licença de Instalação – e, portanto, nessa etapa deverão ser detalhadas e submetidas à 

aprovação do órgão ambiental licenciador. 

Para descrever os programas propostos foram utilizados os seguintes atributos: 

 Justificativa e objetivos 

Explica, com base no diagnóstico e prognóstico, os motivos que resultaram na 

proposição do programa e os efeitos esperados com a sua execução. 

 Metodologia 

Orienta o empreendedor quanto ao planejamento, ações e agentes a serem 

envolvidos para que o programa venha a surtir o efeito desejado. 

 Público alvo 

Informa a quem se destinam as ações descritas na metodologia. 

 Impactos correlacionados 

Relaciona os impactos prognosticados no estudo, em função dos quais foi proposto 

o programa ambiental. 
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7.5.1 Programa de Gestão Ambiental da Obra 

 Justificativa e Objetivos 

A realização de obras do porte de um Terminal de Granéis Líquidos demandará do 

empreendedor uma estrutura gerencial que possibilite a implantação, o gerenciamento, o 

controle e a supervisão dos Programas Ambientais propostos neste RAS, bem como a 

produção de relatórios técnicos, o atendimento às condicionantes do licenciamento 

ambiental, sempre objetivando a melhoria contínua e o atendimento da legislação vigente. 

Este é o objetivo do presente Programa de Gestão Ambiental: estabelecer mecanismos 

de gerenciamento, acompanhamento, controle, supervisão, fluxo de informações e 

responsabilidades no que diz respeito às questões ambientais da obra (programas e 

medidas  ambientais, condicionantes ambientais e legislação ambiental). 

 Metodologia 

Deverá ser detalhada no RDPA a estrutura de gestão ambiental da obra que será 

responsável pela aplicação de procedimentos de gerenciamento, acompanhamento, 

controle, supervisão ambiental, bem como pela execução de todos os programas e 

medidas ambientais. 

A periodicidade de inspeções ambientais, alocação de profissionais de meio ambiente na 

obra, são questões que serão abordadas no programa que será detalhado na próxima 

etapa do licenciamento ambiental.  

O monitoramento dos aspectos ambientais durante a realização das obras de construção 

dos novos terminais da Terin deverá ser realizado em consonância com as seguintes 

etapas: levantamento dos requisitos ambientais aplicáveis à construção de Terminais de 

Granéis Líquidos e dutos subterrâneos; obtenção de informações relacionadas ao 

canteiro de obras; planejamento e execução de inspeções ambientais periódicas nas 

frentes de obra e emissão do relatórios periódicos de inspeção. 

Para a execução do Programa, um profissional experiente em gerenciamento e controle 

ambiental deverá se fazer presente nas obras com freqüência mínima de uma inspeção 

por mês. Além de relatar conformidades e não conformidades, este profissional terá papel 

fundamental no ajuste da(s) empreiteira(s) em relação aos ditames deste estudo, às 

condicionantes de licenças ambientais e a outros documentos de gestão ambiental da 

obra. 
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Serão atividades do monitoramento das obras: 

 divulgar compromissos e medidas de controle ambiental; 

 assessorar e orientar a empreiteira na adequação ambiental de métodos 

construtivos visando à minimização de impactos ambientais; 

 produzir relatórios periódicos de inspeção contendo em detalhes as medidas 

recomendadas e aquelas já adotadas pelas empreiteiras; 

 registrar com textos e fotografias todas as alterações ambientais induzidas pelas 

obras com o objetivo de comparar impactos previstos com os efetivamente 

ocorridos; 

 contribuir para o processo de melhoria contínua das empreiteiras com relação aos 

aspectos ambientais; e 

 produzir relatórios de obra necessários ao requerimento de licença de operação. 

 Público Alvo 

Empreendedor, empreiteira(s) e órgão ambiental. 

 Impactos Correlacionados 

Esse Programa se relaciona com todos os impactos ambientais. 

7.5.2 Programa Ambiental para a Construção 

 Justificativa e Objetivos 

A fase de implantação de empreendimentos é aquela onde ocorrem as maiores 

intervenções no ambiente. Vários impactos são passíveis de serem evitados, mitigados ou 

controlados durante as obras, através da aplicação de procedimentos de planejamento e, 

principalmente, controle ambiental. A listagem de tais procedimentos é o escopo do 

presente Programa, o qual será apresentado com maior detalhamento no RDPA.  

 Metodologia 

Para a execução deste Programa todas as empresas ligadas à execução das obras da 

Ampliação TGL - Terin deverão, obrigatoriamente, cumprir as medidas descritas a seguir: 
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 correta destinação de efluentes gerados nas obras; 

 instalação de unidades de esgotamento sanitário (fixas e móveis onde 

necessário), com tratamento mínimo composto por tanque séptico, seguido por 

filtro anaeróbio e sumidouro (isso caso não seja possível a conexão com a rede 

coletora de Paranaguá); 

 colocação de banheiros químicos em quantidade adequada nas frentes de 

serviço, bem como a manutenção de sua limpeza e o tratamento adequado de 

seus resíduos e efluentes; 

 os locais para armazenamento de resíduos e efluentes deverão ser cobertos e 

impermeabilizados, visando evitar que a água da chuva “lave” resíduos e 

efluentes já acondicionados; 

 o manuseio do cimento e aditivos do concreto será obrigatoriamente realizado em 

locais confinados e secos, e as argamassas e o concreto deverão ser preparados 

ou manuseados em áreas destinadas para esses fins, devidamente 

impermeabilizadas e confinadas. Além disso, deverá ser feito o controle do 

escoamento superficial da calda de cimento; 

 o monitoramento da obra deverá ser realizado de forma a se detectar eventuais 

extravasamentos, falhas de vedação, infiltrações, vazamentos em canaletas e 

caixas, turbidez das águas das drenagens, etc. Também deverão ser monitoradas 

as operações e atividades dos colaboradores, verificando se cada processo está 

sendo realizado em local apropriado;  

 em caso de coleta e destinação final de efluentes, estas atividades deverão ser 

feitas por empresas devidamente licenciadas; 

 armazenamento adequado e cuidado com operações envolvendo combustíveis e 

outros produtos perigosos durante as obras; 

 adoção de medidas mitigadoras para a emissão de ruído durante as obras; 

 construção de drenagem pluvial provisória durante as obras e fiscalização das 

obras de drenagem definitivas para a fase de operação; 

 realizar o umedecimento periódico dos pátios de obra e vias de acesso mais 

habitadas em períodos de estiagem;  

 realizar a lavagem periódica do rodado dos veículos e equipamentos; 

 redução dos limites de velocidade para os veículos da obra ao transitarem 

próximo a residências; 
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 proteção com lona das caçambas dos caminhões que transportarão solo; 

 realizar a devida manutenção periódica de veículos e equipamentos;  

 emissões de fumaça preta deverão ser verificadas por meio da escala 

Ringelmann e os limites recomendados deverão ser aferidos periodicamente nas 

frentes de obra; e  

 utilização de EPI (máscara de proteção respiratória e óculos) pelos trabalhadores 

da obra; e  

 fiscalização do corte das árvores isoladas (se necessário).  

Tais medidas, entre outras,serão apresentadas de modo detalhado no RDPA, na próxima 

etapa do licenciamento ambiental. 

 Público Alvo 

Empreiteira(s).  

 Impactos Correlacionados 

 Disposição inadequada de efluentes e produtos perigosos durante as obras; 

 Possibilidade de contaminação do solo; 

 Aumento nos níveis de ruídos; 

 Alteração da qualidade do ar e odor; 

 Aumento da impermeabilização do solo; e 

 Supressão de árvores isoladas; 

7.5.3 Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos 

 Justificativa e Objetivos 

Os processos erosivos podem ser causados pela movimentação de solo nas escavações 

necessárias para a construção das fundações dos tanques, além de eventuais ajustes no 

terreno (cortes, aterros e terraplenos). 

A implantação do empreendimento implicará em pequenas alterações no meio físico que 

podem ser previstas e que devem ser controladas, monitoradas, estabilizadas e 
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remediadas durante a construção do empreendimento. O presente Programa objetiva 

definir as rotinas e ações para controle de processos erosivos. 

 Metodologia 

Com relação à erosão, a ocorrência de tais processos deverá ser mitigada pela adoção de 

procedimentos conforme segue: 

 monitoramento constante de focos de erosão, com adoção de medidas de 

prevenção; 

 delimitar o perímetro das movimentações de solo, definindo rotas para as 

máquinas, instalando contenções provisórias para a fase de obras (manta bidim, 

rip-rap, rachão, chapas metálicas, etc.) nos locais críticos; 

 obras de estabilização simultânea para: controle de erosões ao longo das 

escavações, proteção das fundações, evitar escorregamentos e carreamentos de 

solo para áreas lindeiras à ADA;  

 deve-se ter rapidez na implantação das obras de proteção superficial e 

recuperação de pontos críticos com a execução de obras convencionais de 

estabilização e contenção; 

 para evitar erosão, transporte e deposição de sedimentos, deve-se realizar a rápida 

remoção ou reaterro de materiais acumulados durante as obras de escavação, 

retirada de solos, e reposição vegetal com gramíneas; 

 implantar obras de drenagem de águas pluviais; e 

 revegetação rápida de áreas expostas, cortes e aterros. 

Durante as inspeções periódicas na obra a equipe de meio ambiente deverá registrar 

focos erosivos (ocorrentes e potenciais) e orientar a(s) empreiteira(s) quanto às medidas 

cabíveis, quais sejam: suavização e vegetação de taludes, exposição mínima de solo, 

correção de drenagem, entre outras. 

 Público Alvo 

Empreiteira(s). 

 Impacto Correlacionado 
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 Ocorrência de processos erosivos. 

7.5.4 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Justificativa e Objetivos 

As atividades a serem exercidas durante a implantação do empreendimento irão gerar 

resíduos sólidos provenientes das obras civis, montagens de estruturas, das embalagens 

de peças, bem como da alimentação e higiene dos trabalhadores da obra. O Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresenta a diretrizes e normativas necessárias para 

a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que visa à 

minimização dos impactos ambientais negativos provenientes da geração e descarte de 

resíduos. O PGRS apresenta técnicas de gerenciamento e destinação final adequada, 

bem como metodologias operacionais padronizadas para as atividades de instalação do 

empreendimento e operação dos canteiros de obra. 

 Metodologia 

Em atendimento à Lei 12.305 de 02 de Agosto de 2010 e à Resolução CONAMA 

307/2002 e suas alterações posteriores, deverá ser elaborado, implantado e executado 

pela(s) empreiteira(s), sob fiscalização do empreendedor, o PGRS, sendo necessária a 

abordagem de todos os itens constantes no artigo 20 da referida Lei. Todos os resíduos 

sólidos gerados durante a construção deverão constar no inventário de resíduos sólidos 

da obra, a ser gerenciado pela construtora. Todos os resíduos sólidos inventariados 

deverão ser classificados tanto pela norma ABNT NBR 10.004:2004 (Classe I – perigoso; 

Classe IIA – não inerte e Classe IIB – inerte), bem como como pelo artigo 3º da 

Resolução CONAMA 307/2002 e alterações (Classes A, B, C e D). 

A implantação de um PGRS visa garantir que todos os resíduos gerados na obra sejam 

corretamente gerenciados, reaproveitados, reciclados ou destinados a locais licenciados. 

 Público Alvo 

Empreiteira(s). 
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 Impacto Correlacionado 

 Disposição inadequada de resíduos sólidos. 

7.5.5 Programa de Gestão e Monitoramento de Efluentes, Solos, Águas 

Superficiais e Subterrâneas  

 Justificativa e Objetivos 

As atividades a serem exercidas durante a implantação do empreendimento irão gerar 

efluentes líquidos a serem gerenciados no âmbito do Programa Ambiental para a 

Construção. Na fase de operação, dada a periculosidade ambiental da atividade, será 

fundamental a definição de uma rotina de automonitoramento envolvendo efluentes, 

solos, águas superficiais e águas subterrâneas, sendo este o objetivo do presente 

Programa. 

 Metodologia 

Na fase de operação, deverá ser cumprida uma rotina de automonitoramento ambiental 

envolvendo efluentes dos sistemas separadores de água e óleo, solos, águas superficiais 

(com foco no Píer de Inflamáveis) e águas subterrâneas (a partir de poços de 

monitoramento a serem construídos nas áreas dos Terminais 2 e 3). 

Amostragens periódicas e análises laboratoriais deverão ser feitas a fim de certificar a 

qualidade ambiental dos efluentes dos sistemas separadores de água e óleo, dos solos 

nas áreas dos Terminais 2 e 3, das águas estuarinas na região do Píer de Inflamáveis da 

APPA e das águas subterrâneas a partir da rede de monitoramento a ser contruída. 

Amostragens na frequência mínima anual deverão ser feitas, com apresentação de 

relatórios técnicos de interpretação dos resultados ao órgão ambiental.  

Em específico, na região do Píer de Inflamáveis, como esta estrutura é de uso 

compartilhado, é possível a integração de resultados de monitoramentos da qualidade da 

água feitos pela própria APPA ou por outras empresas usuárias do Píer. 

 Público Alvo 

Empreendedor. 
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 Impactos Correlacionados 

 Possibilidade de contaminação de águas superficiais e subterrâneas na operação; 

e 

 Possibilidade de contaminação do solo. 

7.5.6 Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Odor  

 Justificativa e Objetivos 

As atividades a serem exercidas durante a implantação do empreendimento irão gerar 

partículas em suspensão (poeiras), além de intensa circulação de veículos movidos a 

diesel, com repercussões na qualidade do ar. Durante as obras, estes aspectos serão 

gerenciados no âmbito do Programa Ambiental para a Construção. Na fase de operação, 

propõe-se a definição de uma rotina de automonitoramento envolvendo parâmetros de 

qualidade do ar e, eventualmente, emissão de odor. 

 Metodologia 

Na fase de operação, a exemplo do proposto no Programa anterior, recomenda-se uma 

rotina de automonitoramento ambiental que envolva parâmetros de qualidade do ar e, em 

caso de maiores reclamações por parte da população do entorno, a realização de 

monitoramento de odor.  

Sempre que tais monitoramentos forem feitos, é fundamental que as condições 

meteorológicas sejam monitoradas simultaneamente para auxílio na interpretação dos 

resultados. 

Para a qualidade do ar, campanhas na frequência mínima anual deverão ser feitas, com 

apresentação de relatórios técnicos de interpretação dos resultados ao órgão ambiental. 

Para o odor, propõe-se que o monitoramento seja feito em caso de reclamações formais 

por parte da população, em pontos específicos. 

Como na AID existem vários empreendimentos semelhantes, é possível a integração com 

resultados de monitoramentos da qualidade do ar e odor feitos por outras empresas do 

mesmo ramo.  
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 Público Alvo 

Empreendedor. 

 Impacto Correlacionado 

 Alteração da qualidade do ar e odor. 

7.5.7 Programa de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no 

Sistema Viário Municipal  

 Justificativa e Objetivos 

Em função da intensificação do tráfego esperada durante as obras e, principalmente, 

durante a operação dos novos terminais, propõe-se a execução de um Programa voltado 

à segurança viária e à redução dos danos ao já sobrecarregado sistema viário de 

Paranaguá. 

Objetiva-se com este Programa recomendar a melhoria na sinalização horizontal e vertical 

de vias a serem mais utilizadas pelo empreendimento. Também apresenta-se como 

objetivo verificar as condições de adequação do empreendimento em relação ao Plano de 

Mobilidade Urbana de Paranaguá. 

 Metodologia 

Para a execução deste Programa são recomendadas as seguintes ações:  

 verificação das condições de adequação do empreendimento em relação ao Plano 

de Mobilidade Urbana de Paranaguá;  

 levantamento das atuais condições da sinalização viária com vistas à 

recomendação de melhorias; 

 sinalização da circulação de veículos e máquinas ligados às obras; 

 treinamento dos motoristas e operadores de máquinas e equipamentos para 

reforço sobre a adoção de conduta adequada; 

 definição de horários limite para a circulação dos veículos e maquinários das obras; 

 instalar placas laterais de aviso e sinalização de obras, onde houver necessidade, 

principalmente próximo aos acessos dos novos terminais; 
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 planejar os melhores horários de transporte de pessoas e equipamentos para evitar 

a interferência no tráfego local de trens; e 

 procurar instruir as comunidades e usuários acerca das previsões de ocorrências 

de eventos geradores de trânsito e tráfego derivado das obras. 

 Público Alvo 

Empreendedor e Prefeitura Municipal de Paranaguá. 

 Impacto Correlacionado 

 Aumento do tráfego. 

7.5.8 Programa de Sensibilização Socioambiental 

 Justificativa e Objetivos 

A instalação do empreendimento requer intervenções ambientais que podem ser 

utilizadas a favor da sensibilização ambiental. Diversos temas ligados às obras podem ser 

abordados sob um Programa de Sensibilização Socioambiental com o propósito de 

alcançar os trabalhadores das obras e a população do entorno, observando as ações 

indicadas nas medidas mitigadoras dos impactos, entre outras que poderão ser incluídas. 

O principal objetivo é dotar o público-alvo de informações e vivências que possibilitem a 

compreensão do espaço em que vive (ou trabalha, no caso dos funcionários da obra) em 

suas diversas interrelações, a fim de valorizar e realçar a identidade cultural dos 

habitantes locais e esclarecer as variáveis ambientais afetas ao seu modo de vida. 

 Metodologia 

Para a comunidade em geral as temáticas ambientais a serem desenvolvidas pelo 

presente Programa deverão ser consolidadas a partir das conclusões do diagnóstico 

socioeconômico, que abordou as comunidades adjacentes. Propõe-se o foco em escolas 

públicas de Paranaguá (as mais próximas do empreendimento), onde tanto alunos como 

professores poderão ser alvo das ações do Programa. 

Para os trabalhadores da obra, as ações educativas serão tratadas no âmbito do Diálogo 

Diário de Segurança (DDS), com vistas a despertar em todos os colaboradores 
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sensibilização sobre assuntos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, relacionados 

às atividades diárias dos trabalhadores. A integração de funcionários também deve fazer 

parte das ações educativas internas, e deve contemplar orientações sobre a política 

socioambiental do empreendimento, bem como sobre o comportamento responsável e 

sustentável a ser seguido por eles. 

 Público Alvo 

População de escolas públicas mais próximas do empreendimento e trabalhadores da 

obra. 

 Impactos Correlacionados 

Esse Programa se relaciona com todos os impactos ambientais. 

7.5.9 Programa de Informação e Relacionamento com a Comunidade 

 Justificativa e Objetivos 

Conforme foi possível constatar pelos levantamentos realizados em campo para o 

diagnóstico socioeconômico, a população dos bairros Vila Alboitt, Serraria do Rocha, Vila 

Rute e Vila Portuária mantêm-se sob tensão e estado de alerta em relação à operação de 

diversos empreendimentos em suas comunidades. Os principais incômodos referem-se à 

percepção social acerca dos riscos de acidentes com possíveis vazamentos de gases ou 

fluídos, ou incêndios e explosões. Além disso, há ansiedade e expectativa nas famílias 

remanescentes na Zona de Interesse Portuário em relação à venda de suas moradias à 

terceiros e sua transferência para outros locais. Tais situações demandam a execução 

das ações propostas neste programa visando a difusão de informações sobre os temas 

referidos e a aproximação com estas famílias.  

 Metodologia 

Para as famílias remanescentes no interior da ZIP, os incômodos vão se tornando mais 

penosos à medida que os bairros em que vivem vão se modificando, de forma gradativa, 

contínua e sistemática, passando de áreas residenciais para áreas de atividades logístico-

industriais. As rupturas dos laços de parentesco e socioafetivos, a demolição ou 

abandono das edificações, a desativação de escolas, de unidades de saúde e de 
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estabelecimentos de comércio de bens e serviços, a requalificação de vias urbanas para o 

tráfego pesado, entre outros problemas, intensificam nas famílias o desejo de 

transferência de suas moradias e locais de vida para outras regiões da cidade.  

Em razão dos problemas relatados acima, ao Programa de Informação e Relacionamento 

com estas comunidades impõe-se o enfrentamento destas questões. Considere-se, 

entretanto, que o encaminhamento de soluções para aqueles problemas passa pelo 

planejamento e execução de políticas públicas sem prejuízo aos interesses do setor 

produtivo o qual depende da alocação de espaços às atividades retroportuárias no interior 

da ZIP. 

O diagnóstico socioeconômico da AID permitiu avaliar que os impactos gerados sobre a 

população da ZIP - que se intensificarão com a ampliação dos armazéns de granéis 

líquidos, tem efeitos variados a depender de alguns fatores, como a proximidade entre 

moradias e armazéns de granéis. Esta questão é especialmente relevante, pois os 

empreendimentos em operação, ou em processo de instalação, pertencem a 

empreendedores diferentes, implicando na responsabilidade de diversos agentes 

privados. 

Os trabalhos de campo realizados forneceram elementos que permitem a determinação 

de critérios específicos para avaliar as relações de proximidade. A população, cujas 

residências se encontram a uma distância de 100 metros, ou menos, dos limites dos 

terrenos a serem diretamente afetadas reagiu de forma mais crítica, demonstrando temor 

e ansiedade, quando recebeu a notícia de instalação do empreendimento. Já, os 

residentes a 200 ou 300 metros mostraram-se, também, preocupados, porém, estes já se 

sentem pressionados por outros empreendimentos em operação no entorno de suas 

residências.  

Por outro lado, além de 300 metros podem ser encontrados conjuntos de residências em 

que a desagregação comunitária, isto é, fatores como a transferência de vizinhos e a 

demolição de moradias, juntamente com a desativação do comércio de bens e serviços 

não prejudicou, ainda, a densidade urbana. Nos conjuntos de moradias localizadas a mais 

de 300 metros, não obstante a sua proximidade com os empreendimentos do entorno, a 

expectativa da população é a de que seu tempo de permanência, no interior da ZIP, seja 

prolongado, pois a manifestação de interesse por seus imóveis é menos intensa em 

relação a outros. 
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A principal demanda que se impõe às ações de informação e interação social é a 

identificação criteriosa de cada conjunto de famílias e o conhecimento minucioso dos seus 

problemas específicos. A referência à identificação criteriosa implica a realização de 

cadastro das famílias, especialmente do conjunto formado pelas moradias localizadas a 

menos de 100 metros. Este cadastramento deverá identificar o proprietário e os 

moradores, com levantamento de informações sociodemográficas dos ocupantes dos 

domicílios, da condição das moradias e dos terrenos, dos laços de vizinhança e, 

sobretudo, sobre a percepção destes moradores acerca das alterações em seu modo de 

vida.  

Convém salientar que, em razão da operação do empreendimento, relativo a 

armazenagem de granéis líquidos, que vem afetando de forma direta os moradores da 

Vila Rute e Serraria do Rocha, foi realizado cadastramento das moradias do entorno 

daquele empreendimento. O empreendedor responsável elaborou cadastro que reuniu 

informações específicas sobre as condições físicas das edificações residenciais 

juntamente com imagens fotográficas das mesmas. De acordo com informações obtidas 

junto a alguns moradores incluídos neste cadastro, um representante do empreendedor 

em questão tem mantido contato permanente com estes moradores no intuito da gestão 

das suas demandas relativas aos impactos que aquele empreendimento gera sobre a 

vizinhança. 

A realização do cadastro de moradores a menos de 100 metros da ADA se justifica por 

razões internas, relativas às demandas específicas deste programa de interação social, e 

por razões externas referentes às demandas dos impactos e riscos sinérgicos extensivos 

à toda ZIP. Para o interesse do Programa de Informação e Relacionamento com a 

Comunidade, as informações agregadas ao cadastro permitirão a elaboração de conteúdo 

comunicativo específico atrelado às inquietações específicas dos vizinhos próximos.  

Por exemplo, o empreendedor, em parceria com agentes públicos governamentais, 

deverá comunicar, de forma direta e exclusiva: 1) porque os demais imóveis nas 

proximidades não foram, também, adquiridos para a conversão em atividades 

econômicas; 2) a legislação e normas que autoriza o funcionamento destas operações; 3) 

os riscos e impactos reconhecidos e caracterizados juntamente com as medidas para o 

seu controle; 4) informações sobre o funcionamento do processo de desocupação da ZIP, 

com ênfase sobre a limitação de responsabilidades dos empreendedores privados e o 

planejamento público para o setor. 
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Quanto às razões externas para a realização do cadastro, as mesmas se relacionam às 

demandas por informação detalhada sobre os problemas referentes às áreas residenciais 

remanescentes no interior da ZIP. Os levantamentos realizados para o diagnóstico 

socioeconômico revelaram elevado grau de divergências relativas à valoração dos 

imóveis. Por um lado, as agências que se dedicam às aquisições e regularizações 

fundiárias propõem a remuneração pelos valores do mercado imobiliário praticados na 

região. Todavia, por outro lado, os proprietários alegam que a expansão das atividades 

retroportuárias tem promovido intensa e crescente desvalorização dos imóveis 

residenciais, especialmente nas áreas mais impactadas pelo desenvolvimento de 

atividades retroportuárias.  

Apesar destes impasses, a opinião de vários moradores revelou que as negociações, em 

geral, vêm sendo consideradas satisfatórias pelas famílias que foram transferidas, no 

sentido de que o valor remunerado possibilitou a construção ou aquisição de outro imóvel 

compatível com as condições anteriores. Não foi possível, entretanto, para o escopo dos 

estudos que lastrearam o diagnóstico socioeconômico, realizar a aferição destas 

inferências junto às famílias transferidas. Na contramão da desvalorização dos imóveis 

residenciais registra-se a valorização do mercado de imóveis para fins logístico-industriais 

com maior oneração aos investimentos produtivos na zona de interesse portuário de 

Paranaguá. 

 Público Alvo 

Residentes em moradias localizadas a uma distância de 100 metros ou menos das áreas 

a serem diretamente afetadas, nos bairros Vila Alboitt e Serraria do Rocha. Residentes 

em moradias localizadas a uma distância entre 100 e 300 metros das áreas a serem 

diretamente afetadas nos bairros Vila Alboitt e Serraria do Rocha. Moradores residentes 

em moradias localizadas a mais de 300 metros nos bairros Vila Alboitt, Serraria do Rocha, 

Vila Rute e Vila Industrial. 

 Impactos Correlacionados 

Esse Programa se relaciona com todos os impactos ambientais. 
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7.5.10 Programa de Saúde e Segurança do Trabalho 

 Justificativa e Objetivos 

Obras civis geram riscos à saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos. Risco de 

quedas, manuseio de produtos perigosos, entre outros acidentes de trabalho, são 

aspectos que justificam a proposição do presente Programa.  

O objetivo deste Programa é fiscalizar o atendimento à legislação de controle de 

segurança e saúde ocupacional, com aplicação aos funcionários, colaboradores e 

prestadores de serviço da(s) empreiteira(s) e subcontratada(s). 

 Metodologia 

A aplicação de toda a legislação de saúde e segurança ocupacional deverá ser fiscalizada 

junto à(s) empreiteira(s) e eventuais empresas subcontratadas (Lei Federal nº 6.514/77, 

Portarias nº 3.214/78 e nº 24/94 do Ministério do Trabalho, e respectivas normas 

reguladoras – NRs). 

Todos os envolvidos nas frentes de serviço durante a fase de implantação do 

empreendimento deverão participar de palestras periódicas para receber noções básicas 

sobre os temas relacionados à segurança e saúde, assim como serem informados sobre 

os potenciais riscos relacionados às suas atividades, possibilitando o cumprimento das 

exigências legais pertinentes e atuando de acordo com as práticas seguras. Tais 

palestras periódicas deverão abordar temas sobre saúde, tais como: combate ao 

alcoolismo, tabagismo, drogas e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

Durante a execução das obras deverão ser fiscalizados/exigidos, no mínimo: 

 uso de equipamentos de proteção individual (EPI); 

 uso de equipamentos de proteção coletiva (EPC); 

 atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores; e 

 respeito aos limites de velocidade nas vias e acessos de trabalho;  

 Público Alvo 

Empreiteiras. 
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 Impacto Correlacionado 

 Ocorrência de acidentes de trabalho. 

7.5.11 Plano de Gerenciamento de Riscos e de Atendimento a Emergências 

 Justificativa e Objetivos 

A elaboração ou atualização de um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de um 

Plano de Atendimento a Emergências (PAE) é necessária para a Ampliação do TGL – 

Terin. Tais documentos já existem para o Terminal 1 (em operação) e devem agora ser 

minimamente revisados e atualizados para a nova capacidade de armazenamento 

prevista.  

 Metodologia 

A elaboração detalhada de documentos mais específicos de saúde e segurança como o 

PGR e o PAE poderá fazer parte do RDPA, não excluindo a obrigatoriedade de serem 

avaliados por outros órgãos, além do Instituto Ambiental do Paraná. 

O escopo para o detalhamento futuro do PGR e do PAE deverá conter no mínimo: 

 avaliação da área sob a ótica: ampliação do Projeto, restrições ambientais e 

laborais existentes, impacto das obras, impactos positivos e negativos na área de 

influência quando da execução, condições normais e anormais dos trabalhos; 

 identificação e mensuração das interferências ambientais e de segurança geradas 

nas fases de planejamento, ampliação, operação e desativação, tais como: 

vizinhança, energia elétrica/transmissão, emissões atmosféricas, resíduos sólidos 

e perigosos, uso, ocupação e contaminação do solo, uso de matérias-primas e 

recursos naturais, monitoração de água subterrânea e água potável e efluentes 

líquidos com lançamento em corpos d’água;  

 identificação dos eventuais passivos ambientais instalados na área; 

 documentar através de fotografias a área em estudo, para visualização e registro 

de problemas; 
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 identificar, relacionar e especificar a funcionalidade de todos os equipamentos 

utilizados na operação do Terminal, bem como sua atuação de monitoramento, 

proteção, sistemas acessórios e etc.;  

 apresentação de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Plano de 

Atendimento a Emergências (PAE) da atividade pontuando os possíveis riscos 

gerados, bem como as orientações e recomendações à viabilização do 

empreendimento.  

 Público Alvo 

Empreendedor. 

 Impactos Correlacionados 

 Possibilidade de explosão de nuvem de vapor não confinado; e 

 Ocorrência de acidentes com danos à fauna. 

7.5.12 Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

 Justificativa e Objetivos 

De acordo com o processo de licenciamento arqueológico que está em trâmite no 

IPHAN/PR, deverão ser cumpridas as exigências deste Instituto em cumprimento à 

Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015.  

Objetiva-se com este Programa cumprir as diretrizes do IPHAN e promover a salvaguarda 

do patrimônio arqueológico porventura existente na ADA do empreendimento.  

 Metodologia 

A depender do enquadramento a ser definido pelo IPHAN e dos resultados das possíveis 

pesquisas arqueológicas, será definido o escopo do presente Programa de Gestão do 

Patrimônio Arqueológico, o qual poderá conter: 

 Projeto de Salvamento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos sítios 

arqueológicos que possivelmente serão impactados pelo empreendimento; 

 Projeto de Monitoramento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos locais onde 

não foram encontrados sítios arqueológicos; 
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 Projeto Integrado de Educação Patrimonial; 

 Metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos; 

 Indicação de instituições de guarda e pesquisa para guarda e conservação do 

material arqueológico; e 

 Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, 

divulgação científica e extroversão. 

Dependendo do enquadramento do empreendimento (a ser definido pelo IPHAN), o 

presente Programa pode não ser exigido.  

 Público Alvo 

IPHAN, comunidade científica interessada, empreendedor. 

 Impacto Correlacionado 

 Risco de danos ao patrimônio arqueológico. 

7.6 ANÁLISE AMBIENTAL 

A Ampliação TGL – Terin em estudo, no geral, apresenta médio potencial de impactos 

ambientais quando analisada isoladamente, tendo em vista que sua localização é prevista 

para uma região urbana que já conta com elevado grau de modificação por ações 

antrópicas, e que passa atualmente por um processo de modificação quanto à forma de 

ocupação (de residencial para logístico-industrial). Porém, há de se relevar a existência 

de população remanescente na ZIP, o que majora diversos impactos do meio 

socioeconômico. 

Entre os aspectos positivos do empreendimento, destaca-se a geração em empregos, a 

ampliação da capacidade de movimentação de granéis líquidos, com consequente 

dinamização que isso traz à economia. 

O planejamento ambiental do empreendimento e o estudo de alternativas locacionais 

permitiu que um médio potencial de impactos ambientais fosse atingido, corroborando a 

proposta de enquadramento do empreendimento no procedimento simplificado de 

licenciamento ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº 237/97. 
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7.6.1 Perspectiva Ambiental para a Região sem a Construção do 

Empreendimento 

Caso o empreendimento não seja construído, a situação dos ecossistemas e ambientes 

locais deverá permanecer tal como foi apresentado no diagnóstico ambiental e na análise 

integrada, sem grandes tendências de alterações significativas. No caso do tema 

unidades de conservação, acredita-se que a tensão entre conservação e expansão das 

atividades portuárias continuará a ocorrer em Paranaguá, afetando inclusive possíveis 

futuros projetos de UCs. Destaca-se a ocorrência de áreas prioritárias para a conservação 

no entorno de Paranaguá, com prioridade para manejo, restauração e criação de UCs. 

A operação do Píer de Inflamáveis da APPA deixaria de ganhar mais dois terminais 

inteligentes com ampla capacidade de armazenagem de granéis líquidos, abrindo espaço 

para que outra atividade logístico-industrial ocupe os terrenos pretendidos para o 

empreendimento.  

Economicamente, pode-se falar em cerca de R$ 400.000.000,00 que deixariam de ser 

investidos em Paranaguá, além dos empregos diretos e indiretos que deixariam de ser 

gerados. 

Dentro da possibilidade de não execução do empreendimento, a movimentação de 

combustíveis e outros produtos necessários ao país deixaria de receber um reforço 

importante e altamente viável. 

7.6.2 Perspectiva Ambiental para a Região com a Construção do 

Empreendimento 

Os estudos aqui apresentados demonstram que o empreendimento apresenta médio 

potencial de impactos negativos sobre o ambiente, sendo que os possíveis impactos a 

serem gerados não configuram em comprometimento total dos ecossistemas e ambientes 

da região. Dezoito impactos ambientais foram prognosticados, sendo oito referentes ao 

meio físico, dois referentes ao meio biótico e oito referentes ao meio socioeconômico. 

Com a construção do empreendimento e com a continuidade do processo de 

transformação da ZIP em uma área logístico-industrial, há tendência de que diversos 

impactos prognosticados tenham seus efeitos negativos mitigados. 

O empreendimento tende a promover uma dinamização da economia com as obras, 

através da geração de empregos, renda e aumento de arrecadação tributária.   
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Foi demonstrado, também, que a importância dessa obra deve ser analisada 

necessariamente sob a ótica da necessidade que o Brasil possui de exportar e, 

principalmente, importar combustíveis e outros produtos líquidos nos próximos anos. 

Nesse sentido, a implantação do empreendimento significará também importante 

contribuição para reforçar a distribuição desses produtos em toda a região sul do país, 

envolvendo também os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, fatores que 

justificam e recomendam a implantação do empreendimento. 
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8 CONCLUSÕES 

A análise embasada no diagnóstico e prognóstico ambiental demonstra que os impactos 

identificados são justificáveis para a implantação da Ampliação do Terminal de Granéis 

Líquidos da Terin (construção dos Terminais 2 e 3).  

Tais impactos ocorrem com diferentes magnitudes, sendo a grande maioria de 

abrangência localizada, admitindo em todos os casos prevenções, mitigações ou 

compensações, se aplicadas as medidas e programas propostos neste RAS. 

A região de inserção é urbana e já se encontra com elevado grau de modificação 

ambiental, num complexo processo de transformação de área residencial para uma área 

com diversos empreendimentos logísticos e industriais. Considerando esse cenário, pode-

se afirmar que a construção do empreendimento implicará em novas modificações que 

serão pontualmente absorvidas sem comprometimento integral dos meios físico, biótico e 

socioeconômico. Tais modificações são compatíveis com o porte e tipo de 

empreendimento projetado. 

Em relação ao meio físico, o risco ambiental inerente à atividade de carga/descarga de 

granéis líquidos e a intensa movimentação de caminhões e trens nos arredores do 

empreendimento certamente faz com que os impactos ligados à emissão de ruídos, à 

qualidade do ar, odor e à contaminação de águas e solos ganhem destaque em relação 

aos demais. Com isso, programas com medidas específicas para mitigar esses impactos 

foram propostos. 

No meio biótico, os efeitos negativos esperados são bastante reduzidos visto se tratar de 

um empreendimento projetado para a área urbana. O risco de vazamentos de produtos 

químicos e os possíveis efeitos na fauna estuarina foram destacados. Para isso, 

programas e medidas específicas também foram propostas.   

Em relação ao meio socioeconômico, percebe-se que a magnitude dos impactos positivos 

e negativos foi, em geral, maior. Destaca-se a relativa proximidade de aglomerações 

humanas em relação ao empreendimento e o complexo processo de mudança de famílias 

para fora da ZIP, o que certamente influenciou na magnitute dos impactos. De igual modo, 

foram propostos programas e medidas específicas para mitigar e potencializar os 

impactos prognosticados no meio socioeconômico.  

Face à legislação ambiental vigente no Brasil, no estado do Paraná e no município de 

Paranaguá, conclui-se pela adequação legal do empreendimento. 
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Frente à demanda crescente por combustíveis e outros produtos líquidos transportados a 

granel, diversos programas governamentais foram elencados neste RAS com o objetivo 

de demonstrar a adequação político-social do empreendimento. 

Confrontando os impactos prognosticados com os programas e medidas propostos, 

conclui-se pela viabilidade ambiental do empreendimento, desde que as medidas e 

programas aqui propostos sejam plenamente executados ao longo das etapas de 

planejamento, implantação e operação, a partir da elaboração do Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA, na próxima etapa do licenciamento, 

conforme preconiza a legislação ambiental vigente. 
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ANEXO 1 – CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO PTV-GV 
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ANEXO 2 – FORMULÁRIOS DE CALIBRAÇÃO DOS AMOSTRADORES 

AGV-PTS E AGV-MP10 
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AGV PTS Nº HVP-1250 -

Local: Data: 17/09/2018 Hora: 11:45

P2= 760,1 mm Hg T2= 20,6 °C 293,6 K

Pp= 760 mm Hg Tp= 25 °C 273,0 K

Realizada por: 

PTVGV725 26/01/18

Inclin. a1: 3,0160 Interc. b1: -0,0410 Corr. r1: 0,9990

Para cálculo de Qp na Coluna (4) abaixo, usar a expressão:

MEDIDAS DA CALIBRAÇÃO

1 2 3 4 5 6

Placa dHc * Qp D **

cm H2O m
3
/min Deflexão

18 26,4 5,1768 1,730 7,70 2,7958

13 23,5 4,8842 1,633 6,30 2,5289

10 19,1 4,4033 1,474 5,10 2,2753

7 12,3 3,5335 1,185 3,50 1,8849

5 8,8 2,9888 1,005 2,20 1,4944

1,6863 -0,1739

0,995

DADOS DO PTV (PADRÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VAZÃO) (VER CERT. CALIBR.)

DADOS GERAIS DA CALIBRAÇÃO

Número do PTV: Última Calibração:

Relação (Reta) de Calibração:

OBSERVAÇÕES

RELAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DO AGV PTS/REGRESSÃO LINEAR - MÍNIMOS QUADRADOS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

PARA USO POSTERIOR NAS AMOSTRAGENS

         Inclinação da reta (a2) =

Coeficiente de correlação (r2) = 

Intercepto da reta (b2) = 

FORMULÁRIO DE CALIBRAÇÃO DO AGV PTS

Roberto / Marcelo

Registrador Nº

CPA
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Número:

Data:

Executante:

Confer.:

Local: Data: Hora: 11:34

Pressão atmosférica durante a calibração: P2(mmHg): 760,30

Temperatura ambiente durante a calibração: T2(°C): 20,40 T2(K): 293,40

Identificação dos padrões de presão e temperatura:

26/01/18

-0,026 Correl. r1: 0,9990

(Y) Qr(PTV) (X)

p/cima p/baixo total p/cima p/baixo total total Po=P2-dHf Vazão (b) Qr(PTV)/

N° Placa mmHg mmHg Po/P2 m
3
/min T2^0,5

18 7,1 6,6 13,7 10,7 11,4 22,1 16,2 744,06 0,9786 1,2310 0,0719

13 6,7 6,3 13,0 14,9 15,5 30,4 22,3 737,96 0,9706 1,1995 0,0700

10 6,2 5,8 12,0 21,6 21,8 43,4 31,9 728,41 0,9581 1,1530 0,0673

9 5,8 5,4 11,2 26,3 26,1 52,4 38,5 721,80 0,9494 1,1143 0,0651

8 5,7 5,2 10,9 28,6 28,3 56,9 41,8 718,49 0,9450 1,0995 0,0642

Vazão Operacional: 43,0 31,59 728,71 0,9584

(a) mmHg = 10 X cmH2O/13,6

(b)

4,3542

0,6656

Fator de correlação (r2): 0,9996

Para cálculos posteriores da vazão do amostrador:

1,1520 m
3
/min

AGV MP10 - GERAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

CALIBRAÇÃO

-

17/09/18

João

Planilha de Cálculo -

DADOS DO EQUIPAMENTO

AGV MP10 AGVCVV0476 CVVGV N°

DADOS GERAIS

CPA 17/09/18

DADOS DO CALIBRADOR PADRÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VAZÃO (PTV):

DADOS AMBIENTAIS

Barômetro n° DAVIS Data de validade: -

Termômetro n° DAVIS Data de validade: -

Identificação: PTV 725 Última calibração:

Relação de calibração (da regressão linear):

Inclinação a1: 1,889 Intercepto b1:

TABELA DE DADOS E RESULTADOS:

dHc (no orifício do CPV) dHf  (no filtro)

cm H2O cm H2O

Nova Relação de Calibração do CVV :

Inclinação da reta (a2):

Intercepto da reta (b2):

Vazão operacional com a nova Relação de Calibração = 
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Número:

Data:

Executante:

Confer.:

Local: Data: Hora: 16:46

Pressão atmosférica durante a calibração: P2(mmHg): 760,50

Temperatura ambiente durante a calibração: T2(°C): 24,20 T2(K): 297,20

Identificação dos padrões de presão e temperatura:

26/01/18

-0,026 Correl. r1: 0,9990

(Y) Qr(PTV) (X)

p/cima p/baixo total p/cima p/baixo total total Po=P2-dHf Vazão (b) Qr(PTV)/

N° Placa mmHg mmHg Po/P2 m
3
/min T2^0,5

18 6,8 6,3 13,1 10,2 10,9 21,1 15,5 745,00 0,9796 1,2115 0,0703

13 6,7 6,1 12,8 15,0 15,3 30,3 22,3 738,24 0,9707 1,1978 0,0695

10 6,3 5,7 12,0 21,5 21,4 42,9 31,5 728,98 0,9586 1,1602 0,0673

9 5,8 5,3 11,1 26,1 25,9 52,0 38,2 722,29 0,9498 1,1163 0,0648

8 5,6 5,1 10,7 27,9 28,1 56,0 41,1 719,35 0,9459 1,0963 0,0636

Vazão Operacional: 43,0 31,59 728,91 0,9585

(a) mmHg = 10 X cmH2O/13,6

(b)

4,7961

0,6392

Fator de correlação (r2): 0,9820

Para cálculos posteriores da vazão do amostrador:

1,1476 m
3
/min

Nova Relação de Calibração do CVV :

Inclinação da reta (a2):

Intercepto da reta (b2):

Vazão operacional com a nova Relação de Calibração = 

TABELA DE DADOS E RESULTADOS:

dHc (no orifício do CPV) dHf  (no filtro)

cm H2O cm H2O

Identificação: PTV 725 Última calibração:

Relação de calibração (da regressão linear):

Inclinação a1: 1,889 Intercepto b1:

DADOS DO CALIBRADOR PADRÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VAZÃO (PTV):

DADOS AMBIENTAIS

Barômetro n° DAVIS Data de validade: -

Termômetro n° DAVIS Data de validade: -

DADOS DO EQUIPAMENTO

AGV MP10 AGVCVV0476 CVVGV N°

DADOS GERAIS

CPA 20/09/18

AGV MP10 - GERAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

CALIBRAÇÃO

-

20/09/18

João

Planilha de Cálculo -

m
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ANEXO 3 – FICHA DE CAMPO DE AMOSTRAGEM DE PARTÍCULAS 

TOTAIS EM SUSPENSÃO E PARTÍCULAS INALÁVEIS 
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- Período: 17/09/2018 a 18/09/2018

HVP-1250 Hora: 11:53 a 10:53

Duração: 24

27G Tipo:

PTVGV725 -

1,6863 -0,1739 0,995

21,0 °C 294,00 K Tp= 298 K

757,8 mm Hg Pp= 760 mmHg

2.637,10 horas       2.661,88 horas

24,78 horas       1.486,8 minutos

Número Vazão Intervalo Volume

Intervalo Deflexão (m
3
/min) (min) (m

3
)

1 7,40 1,7248 120 206,98

2 7,60 1,7466 120 209,59

3 7,60 1,7466 120 209,59

4 7,60 1,7466 120 209,59

5 7,50 1,7357 120 208,29

6 7,40 1,7248 120 206,98

7 7,40 1,7248 120 206,98

8 7,30 1,7138 120 205,66

9 7,30 1,7138 120 205,66

10 7,30 1,7138 120 205,66

11 7,40 1,7248 120 206,98

12 7,40 1,7248 166,8 287,70

2.569,64

0,0000 g

0,2991 g

0,2991 g

116,40 µg/m
3

Calibrado c/ CPV N°:

horas (nominal)

Última calibração do AGV PTS:

Dados da Calibração do AGV PTS

Dados da Amostragem

Local:

N° da Amostragem:

N° do Amostrador:

Responsável: Roberto/Marcelo

CPA

Volume total de ar em condições padrão =

Dados do Volume

Diferença de leituras do horâmetro: Diferença em minutos:

Correlação (r2):Intecepto (b2):Inclinação (a2):

Leitura inicial horâmetro:  Leitura final horâmetro:

Planilha de Amostragem - AGV PTS

Fibra de vidroN° Filtro:

_______________________________________________________________________________________

Dados da Pesagem

_______________________________________________________________________________________

Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS)

OBSERVAÇÕES

Peso inicial (Mi):

Peso final (Mf):

Peso líquido (Ml):

Concentração (PTS):

ANOTAÇÕES DE CAMPO

Temperatura ambiente média (T3):

Pressão barométrica média (P3):
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- Período: 18/09/2018 a 19/09/2018

HVP-1250 Hora: 11:11 a 10:27

Duração: 24

22G Tipo:

PTVGV725 -

1,6863 -0,1739 0,995

23,2 °C 296,17 K Tp= 298 K

756,8 mm Hg Pp= 760 mmHg

2.661,87 horas       2.683,69 horas

21,82 horas       1.309,2 minutos

Número Vazão Intervalo Volume

Intervalo Deflexão (m
3
/min) (min) (m

3
)

1 7,50 1,7287 120 207,45

2 7,60 1,7395 120 208,74

3 7,50 1,7287 120 207,45

4 7,40 1,7178 120 206,14

5 7,30 1,7069 120 204,83

6 7,30 1,7069 120 204,83

7 7,30 1,7069 120 204,83

8 7,30 1,7069 120 204,83

9 7,40 1,7178 120 206,14

10 7,50 1,7287 120 207,45

11 7,60 1,7395 109,2 189,96

12 7,60 1,7395 0 0,00

2.252,63

0,0000 g

0,3099 g

0,3099 g

137,57 µg/m
3

OBSERVAÇÕES

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dados da Pesagem

Peso inicial (Mi):

Peso final (Mf):

Peso líquido (Ml):

Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS)

Concentração (PTS):

Volume total de ar em condições padrão =

Inclinação (a2): Intecepto (b2): Correlação (r2):

ANOTAÇÕES DE CAMPO

Temperatura ambiente média (T3):

Pressão barométrica média (P3):

Leitura inicial horâmetro:  Leitura final horâmetro:

Diferença de leituras do horâmetro: Diferença em minutos:

Dados do Volume

Calibrado c/ CPV N°: Última calibração do AGV PTS:

Planilha de Amostragem - AGV PTS

Dados da Amostragem

N° da Amostragem:

N° do Amostrador:

Local: CPA horas (nominal)

N° Filtro: Fibra de vidro

Responsável: Roberto

Dados da Calibração do AGV PTS
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horas

mmHg °C

mmHg °C

Sim Não X

Sim X Não

a2 b2 = r2 =

p/cima p/baixo total p/cima p/baixo total

15,7 16,1 31,8 16,8 17,4 34,2

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

X

X

X

XAlgum evento incomum durante a amostragem? Sim Não

Amostrador calibrado (ou verificadoconforme programação? Sim Não

Registrador de eventos acusou alguma anormalidade? Sim

Vazão média nas condições padrão (Qp), em m
3
/min [Qr (Pm/Pp)(Tp/Tm)] 1,203

Período de amostragem (t), em minutos 1381,8

Volume nas condições padrão (Vp), em m
3
, [Vp=(Qp)(t)] 1.662,78

Não

Peso líquido do material particulado (MP), em g,  [Ml = Mf - Mi] 0,0705

Concentração de material particulado no ar (CMP10), em μg/m
3 
[CMP10 = (Ml)(10

6
)/Vp] 42,40

CONTROLE DA QUALIDADE

Qr entre 1,05 e 1,21 m
3
/min? Sim Não

Taxa de pressão média (          ):        0,968

Vazão média nas condições reais (Qr), em m
3
/min - obtida da equação da reta 1,191

CÁLCULOS

Pressão diferencial média (dHf), em cm H2O [(dHf) = (dHf i + dHf f)/2 ] 33,0

Pressão direncial média  (dHfHg), em mmHg [ (dHfHg)= (dHf)/1,13] 24,3

Pressão de estagnação (     ), em mmHg [      = Pm - dHfHg]

Leitura média da carta gráfica (D): -

733,5

DADOS DO FILTRO

N° do filtro: 26G Peso inicial (g): 0,0000 Peso final (g): 0,0705

Pressão diferencial no filtro (cm H2O): Inicial (dHf i): Final (dHf f):

Leitura do horâmetro: Inicial: 7536,78 Final: 7559,81

Na forma de tabela de vazão?

Na forma de equação (da reta)?

Se na forma de reta, apresente dados: 4,3542 0,6656 0,9996

Data da última calibração ou verificação: 17/09/18

DADOS (LEITURAS) DO CAMPO

DADOS AMBIENTAIS

Pressão barom. Média (Pm ou Ps): 757,8 Temp.média (Tm ou Ts) 21,0

Pressão barom. CONAMA (Pp): 760 25

DADOS DA ÚLTIMA CALIBRAÇÃO DO AMOSTRADOR

Período nominal de amostragem: 24

Período de amostragem Data-início: 17/09/18 Data-final: 18/09/18

Hora-início: 11:53 Hora-final: 10:53

DADOS DO EQUIPAMENTO

AGV MP10 N° AGV CVV-0476 CVVGV N° 476

LOCAL E PERÍODO DE AMOSTRAGEM

Local: CPA N° Estação: -

AGV MP10 - AMOSTRAGEM Planilha 

de Cálculo 

Número: -

Data: 17/09/2018

Digitador: João

Conferencista: -

oPoP

)/ mo PP
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horas

#####

mmHg °C

mmHg °C

Sim Não X

Sim X Não

a2 b2 = r2 =

p/cima p/baixo total p/cima p/baixo total

16,0 16,3 32,3 9,6 10,5 20,1

70

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

X

X

X

XAlgum evento incomum durante a amostragem? Sim Não

Amostrador calibrado (ou verificadoconforme programação? Sim Não

Registrador de eventos acusou alguma anormalidade? Sim Não

Concentração de material particulado no ar (CMP10), em μg/m3 [CMP10 = (Ml)(106)/Vp] 36,92

CONTROLE DA QUALIDADE

Qr entre 1,05 e 1,21 m3/min? Sim Não

Período de amostragem (t), em minutos 1390,8

Volume nas condições padrão (Vp), em m3, [Vp=(Qp)(t)] 1.687,66

Peso líquido do material particulado (MP), em g,  [M l = Mf  - Mi] 0,0623

Taxa de pressão média (          ):        0,975

Vazão média nas condições reais (Qr), em m3/min - obtida da equação da reta 1,203

Vazão média nas condições padrão (Qp), em m3/min [Qr (Pm/Pp)(Tp/Tm)] 1,213

CÁLCULOS

Pressão diferencial média (dHf ), em cm H2O [(dHf ) = (dHf i + dHf f )/2 ] 26,2

Pressão direncial média  (dHf Hg), em mmHg [ (dHf Hg)= (dHf )/1,13] 19,3

Pressão de estagnação (     ), em mmHg [      = Pm - dHf Hg] 741,6

DADOS DO FILTRO

N° do filtro: 23G Peso inicial (g): 0,0000 Peso final (g): 0,0623

Leitura do horâmetro: Inicial: 7583,19 Final: 7606,37

Leitura média da carta gráfica (D): -

Data da última calibração ou verificação: 20/09/18

DADOS (LEITURAS) DO CAMPO

Pressão diferencial no filtro (cm H2O): Inicial (dHf i): Final (dHf f ):

DADOS DA ÚLTIMA CALIBRAÇÃO DO AMOSTRADOR

Na forma de tabela de vazão?

Na forma de equação (da reta)?

Se na forma de reta, apresente dados: 4,7961 0,6392 0,9820

DADOS AMBIENTAIS

Pressão barom. Média (Pm ou Ps): 760,8 Temp.média (Tm ou Ts) 22,7

Pressão barom. CONAMA (Pp): 760 25

Período de amostragem Data-início: 20/09/18 Data-final: 21/09/18

Hora-início: 17:05 Hora-final: 16:15

Local: CPA N° Estação: -

Período nominal de amostragem: 24

DADOS DO EQUIPAMENTO

AGV MP10 N° AGV CVV-0476 CVVGV N°

LOCAL E PERÍODO DE AMOSTRAGEM

AGV MP10 - AMOSTRAGEM 
Planilha de Cálculo 

Número: -

Data: 20/09/2018

Digitador: João

Conferencista: -

oPoP

)/ mo PP
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ANEXO 4 – RELATÓRIOS DE ENSAIOS DOS FILTROS DE 

AMOSTRAGEM DE PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO E DE 

PARTÍCULAS INALÁVEIS 
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ANEXO 5 – RELATÓRIO DE ENSAIOS DAS AMOSTRAS DE NO2 
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ANEXO 6 – RELATÓRIO DE ENSAIOS DAS AMOSTRAS DE SO2 
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ANEXO 7 – RELATÓRIO DE ENSAIOS DAS AMOSTRAS DE FUMAÇA 
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ANEXO 8 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO MONITORAMENTO DE 

ODOR 
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ANEXO 9 – CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO DE LABORATÓRIO 
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ANEXO 10 – LAUDOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE SOLOS 
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ANEXO 11 – LAUDOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA 

SUPERFICIAL 
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ANEXO 12 – LAUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR E 

CONFIRMATÓRIA 
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ANEXO 13 – LISTA DE ESPÉCIES DE AVES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL 

PARA A ÁREA URBANIZADA, ESTUARINA E FLORESTAL NAS IMEDIAÇÕES DE 

PARANAGUÁ - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 
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LISTA DE ESPÉCIES DE AVES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL PARA A ÁREA URBANIZADA, ESTUARINA E FLORESTAL NAS 
IMEDIAÇÕES DE PARANAGUÁ, COM A INDICAÇÃO DOS NOMES POPULARES DE CADA ESPÉCIE, O STATUS DE 
OCORRÊNCIA E A PROBABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO.  

Nome do Táxon Nome em Português 
Statu

s 
AID 

Galliformes Linnaeus, 1758 
   

Cracidae Rafinesque, 1815 
   

Ortalis squamata (Lesson, 1829) aracuã-do-pantanal R baixa 

Suliformes Sharpe, 1891 
   

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849 
   

Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789) biguá R sobrevoo 

Pelecaniformes Sharpe, 1891 
   

Ardeidae Leach, 1820 
   

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) socó-dorminhoco R sobrevoo 

Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758) savacu-de-coroa R sobrevoo 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho R sobrevoo 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira R alta 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira R média 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena R sobrevoo 

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul R sobrevoo 

Threskiornithidae Poche, 1904 
   

Plegadis chihi (Vieillot, 1817) caraúna R sobrevoo 

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) tapicuru R sobrevoo 

Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro R sobrevoo 

Cathartiformes Seebohm, 1890 
   

Cathartidae Lafresnaye, 1839 
   

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha R sobrevoo 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu R sobrevoo 

Accipitriformes Bonaparte, 1831 
   

Pandionidae Bonaparte, 1854 
   

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora VN sobrevoo 

Accipitridae Vigors, 1824 
   

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-gato R sobrevoo 

Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) caracoleiro R sobrevoo 

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura R sobrevoo 

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira R sobrevoo 

Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha R sobrevoo 

Buteogallus aequinoctialis (Gmelin, 1788) gavião-caranguejeiro R sobrevoo 

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 
1827) 

gavião-pombo-pequeno R, E sobrevoo 

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto R sobrevoo 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó R alta 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco R sobrevoo 

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta R sobrevoo 

Gruiformes Bonaparte, 1854 
   

Rallidae Rafinesque, 1815 
   

Micropygia schomburgkii (Schomburgk, 
1848) 

maxalalagá R nula 

Rallus longirostris Boddaert, 1783 saracura-matraca R nula 

Aramides mangle (Spix, 1825) saracura-do-mangue R nula 

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes R nula 

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato R nula 

Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847) saracura-lisa R nula 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Statu

s 
AID 

Mustelirallus albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó R nula 

Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783) saracura-carijó R nula 

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã R nula 

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 
1838) 

saracura-do-banhado R nula 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) galinha-d'água R nula 

Heliornithidae Gray, 1840 
   

Heliornis fulica (Boddaert, 1783) picaparra R nula 

Charadriiformes Huxley, 1867 
   

Charadrii Huxley, 1867 
   

Charadriidae Leach, 1820 
   

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero R 
conulafirmad

a 

Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776) batuiruçu VN baixa 

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) batuiruçu-de-axila-preta VN baixa 

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 batuíra-de-bando VN nula 

Charadrius collaris Vieillot, 1818 batuíra-de-coleira R nula 

Charadrius modestus Lichtenstein, 1823 batuíra-de-peito-tijolo VS nula 

Haematopodidae Bonaparte, 1838 
   

Haematopus palliatus Temminck, 1820 piru-piru R nula 

Recurvirostridae Bonaparte, 1831 
   

Himantopus melanurus Vieillot, 1817 pernilongo-de-costas-brancas R baixa 

Scolopaci Steijneger, 1885 
   

Scolopacidae Rafinesque, 1815 
   

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja R baixa 

Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) maçarico-de-bico-virado VN nula 

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) maçarico-galego 
VA 
(N) 

nula 

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado VN baixa 

Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário VN baixa 

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) 
maçarico-grande-de-perna-
amarela 

VN baixa 

Tringa semipalmata (Gmelin, 1789) maçarico-de-asa-branca VN baixa 

Tringa flavipes (Gmelin, 1789) maçarico-de-perna-amarela VN baixa 

Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) vira-pedras VN nula 

Calidris canutus (Linnaeus, 1758) maçarico-de-papo-vermelho VN nula 

Calidris alba (Pallas, 1764) maçarico-branco VN nula 

Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) maçarico-rasteirinho VN nula 

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) maçarico-de-sobre-branco VN nula 

Calidris bairdii (Coues, 1861) maçarico-de-bico-fino VN nula 

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) maçarico-de-colete VN nula 

Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) maçarico-pernilongo VN nula 

Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) maçarico-acanelado VN nula 

Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) pisa-n'água VN# nula 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854 
   

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã R baixa 

Lari Sharpe, 1891 
   

Stercorariidae Gray, 1870 
   

Stercorarius skua (Brünnich, 1764) mandrião-grande VN sobrevoo 

Stercorarius chilensis Bonaparte, 1857 mandrião-chileno VS sobrevoo 

Stercorarius maccormicki Saunders, 1893 mandrião-do-sul VS sobrevoo 

Stercorarius antarcticus (Lesson, 1831) mandrião-antártico VS sobrevoo 

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) mandrião-pomarino VN sobrevoo 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Statu

s 
AID 

Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) mandrião-parasítico VN sobrevoo 

Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 mandrião-de-cauda-comprida VN sobrevoo 

Laridae Rafinesque, 1815 
   

Chroicocephalus maculipennis 
(Lichtenstein, 1823) 

gaivota-maria-velha R sobrevoo 

Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 
1818) 

gaivota-de-cabeça-cinza R sobrevoo 

Larus atlanticus Olrog, 1958 gaivota-de-rabo-preto VS sobrevoo 

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 gaivotão R sobrevoo 

Sternidae Vigors, 1825 
   

Anous stolidus (Linnaeus, 1758) trinta-réis-escuro R sobrevoo 

Anous minutus Boie, 1844 trinta-réis-preto R sobrevoo 

Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) trinta-réis-pequeno R sobrevoo 

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) trinta-réis-de-bico-preto R sobrevoo 

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 trinta-réis-boreal VN sobrevoo 

Sterna hirundinacea Lesson, 1831 trinta-réis-de-bico-vermelho R sobrevoo 

Sterna trudeaui Audubon, 1838 trinta-réis-de-coroa-branca R sobrevoo 

Thalasseus acuflavidus (Cabot, 1847) trinta-réis-de-bando R sobrevoo 

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) trinta-réis-real R sobrevoo 

Rynchopidae Bonaparte, 1838 
   

Rynchops niger Linnaeus, 1758 talha-mar R sobrevoo 

Columbiformes Latham, 1790 
   

Columbidae Leach, 1820 
   

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha R 
conulafirmad

a 

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico R 
conulafirmad

a 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca R média 

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa R baixa 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante R 
conulafirmad

a 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu R baixa 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-de-testa-branca R baixa 

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri R baixa 

Cuculiformes Wagler, 1830 
   

Cuculidae Leach, 1820 
   

Cuculinae Leach, 1820 
   

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato R baixa 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta R baixa 

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-vermelha VN baixa 

Coccyzus euleri Cabanis, 1873 papa-lagarta-de-euler R baixa 

Crotophaginae Swainson, 1837 
   

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto R alta 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco R 
conulafirmad

a 

Taperinae Verheyen, 1956 
   

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci R baixa 

Strigiformes Wagler, 1830 
   

Tytonidae Mathews, 1912 
   

Tyto furcata (Temminck, 1827) suindara R alta 

Strigidae Leach, 1820 
   

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato R baixa 

Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo R baixa 

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, murucututu-de-barriga-amarela R baixa 
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Nome do Táxon Nome em Português 
Statu

s 
AID 

1901) 

Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato R baixa 

Strix huhula Daudin, 1800 coruja-preta R baixa 

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé R baixa 

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira R alta 

Aegolius harrisii (Cassin, 1849) caburé-acanelado R baixa 

Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda R média 

Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo R média 

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851 
   

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau R baixa 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881 
   

Caprimulgidae Vigors, 1825 
   

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju R baixa 

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau R alta 

Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão R alta 

Chordeiles minor (Forster, 1771) bacurau-norte-americano VN baixa 

Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) bacurau-de-asa-fina R baixa 

Apodiformes Peters, 1940 
   

Apodidae Olphe-Galliard, 1887 
   

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) taperuçu-preto R sobrevoo 

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-cinzento R sobrevoo 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal R sobrevoo 

Trochilidae Vigors, 1825 
   

Phaethornithinae Jardine, 1833 
   

Ramphodon naevius (Dumont, 1818) beija-flor-rajado R, E baixa 

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno R, E baixa 

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada R baixa 

Trochilinae Vigors, 1825 
   

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura R média 

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza R média 

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto R baixa 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta R baixa 

Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho R, E baixa 

Lophornis chalybeus (Temminck, 1821) topetinho-verde R baixa 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho R baixa 

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta R baixa 

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca R baixa 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde R baixa 

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista R baixa 

Trogoniformes A. O. U., 1886 
   

Trogonidae Lesson, 1828 
   

Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-de-barriga-amarela R nula 

Coraciiformes Forbes, 1844 
   

Alcedinidae Rafinesque, 1815 
   

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande R sobrevoo 

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde R sobrevoo 

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) martim-pescador-miúdo R nula 

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno R sobrevoo 

Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766) martim-pescador-da-mata R nula 

Galbuliformes Fürbringer, 1888 
   

Bucconidae Horsfield, 1821 
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Notharchus swainsoni (Gray, 1846) macuru-de-barriga-castanha R nula 

Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado R, E nula 

Nonnula rubecula (Spix, 1824) macuru R nula 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810 
   

Ramphastidae Vigors, 1825 
   

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto R sobrevoo 

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 
1823) 

araçari-poca R nula 

Picidae Leach, 1820 
   

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 picapauzinho-de-coleira R baixa 

Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco R média 

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela R baixa 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó R baixa 

Piculus flavigula (Boddaert, 1783) pica-pau-bufador R baixa 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado R baixa 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo R alta 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela R baixa 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca R baixa 

Falconiformes Bonaparte, 1831 
   

Falconidae Leach, 1820 
   

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará R alta 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro R alta 

Milvago chimango (Vieillot, 1816) chimango R média 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã R baixa 

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé R nula 

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio R baixa 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri R alta 

Falco rufigularis Daudin, 1800 cauré R baixa 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira R média 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino VN média 

Psittaciformes Wagler, 1830 
   

Psittacidae Rafinesque, 1815 
   

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba R nula 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim R média 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-verde R, E média 

Touit melanonotus (Wied, 1820) apuim-de-costas-pretas R, E nula 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú R nula 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca R nula 

Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1758) papagaio-de-cara-roxa R, E nula 

Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica R, E nula 

Passeriformes Linnaeus, 1758 
   

Thamnophilidae Swainson, 1824 
   

Thamnophilinae Swainson, 1824 
   

Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê R nula 

Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 1835) choquinha-cinzenta R, E nula 

Formicivora acutirostris (Bornschein, 
Reinert & Teixeira, 1995) 

bicudinho-do-brejo R, E nula 

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa R nula 

Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 
1822) 

chorozinho-de-asa-vermelha R nula 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata R nula 

Myrmoderus squamosus (Pelzeln, 1868) papa-formiga-de-grota R, E nula 
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Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul R nula 

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada R, E nula 

Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823) pintadinho R, E nula 

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873 
   

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente R nula 

Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) cuspidor-de-máscara-preta R, E nula 

Furnariida Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988 
   

Grallariidae Sclater & Salvin, 1873 
   

Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu R nula 

Hylopezus macularius (Temminck, 1823) torom-carijó R nula 

Rhinocryptidae Wetmore, 1926 (1837) 
   

Scytalopodinae Müller, 1846 
   

Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado R, E nula 

Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho R, E nula 

Rhinocryptinae Wetmore, 1926 (1837) 
   

Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) tapaculo-pintado R nula 

Furnarioidea Gray, 1840 
   

Formicariidae Gray, 1840 
   

Formicarius colma Boddaert, 1783 galinha-do-mato R nula 

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 
1823) 

tovaca-campainha R nula 

Scleruridae Swainson, 1827 
   

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha R nula 

Dendrocolaptidae Gray, 1840 
   

Sittasominae Ridgway, 1911 
   

Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818) arapaçu-pardo R nula 

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde R nula 

Dendrocolaptinae Gray, 1840 
   

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado R nula 

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande R nula 

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca R nula 

Xenopidae Bonaparte, 1854 
   

Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo R nula 

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó R nula 

Furnariidae Gray, 1840 
   

Furnariinae Gray, 1840 
   

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro R alta 

Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817) bate-bico R nula 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca R nula 

Philydorinae Sclater & Salvin, 1873 
   

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco R nula 

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira R, E nula 

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo R nula 

Anabacerthia lichtensteini (Cabanis & 
Heine, 1859) 

limpa-folha-ocráceo R nula 

Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado R nula 

Synallaxiinae De Selys-Longchamps, 1839 
(1836)    

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé R nula 

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném R média 

Tyrannida Wetmore & Miller, 1926 
   

Pipridae Rafinesque, 1815 
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Neopelminae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 
2009    

Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu R, E nula 

Piprinae Rafinesque, 1815 
   

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira R nula 

Ilicurinae Prum, 1992 
   

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809) tangarazinho R, E nula 

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará R nula 

Cotingoidea Bonaparte, 1849 
   

Oxyruncidae Ridgway, 1906 (1831) 
   

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto R nula 

Onychorhynchidae Tello, Moyle, Marchese & 
Cracraft, 2009    

Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste R, E nula 

Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho R nula 

Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-preta R nula 

Tityridae Gray, 1840 
   

Schiffornithinae Sibley & Ahlquist, 1985 
   

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim R nula 

Tityrinae Gray, 1840 
   

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) 
anambé-branco-de-bochecha-
parda 

R nula 

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto R nula 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde R nula 

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) 

caneleiro-preto R nula 

Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 
1823) 

caneleiro-bordado R nula 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto R nula 

Cotingidae Bonaparte, 1849 
   

Rupicolinae Bonaparte, 1853 
   

Carpornis cucullata (Swainson, 1821) corocoxó R, E nula 

Carpornis melanocephala (Wied, 1820) sabiá-pimenta R, E nula 

Cephalopterinae Reichenow, 1814 
   

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó R nula 

Cotinginae Bonaparte, 1849 
   

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga R nula 

Tyrannoidea Vigors, 1825 
   

Pipritidae Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 2013 
   

Piprites chloris (Temminck, 1822) papinho-amarelo R nula 

Platyrinchidae Bonaparte, 1854 
   

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho R nula 

Tachurisidae Ohlson, Irestedt, Ericson & Fjeldså, 
2013    

Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) papa-piri R nula 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907 
   

Pipromorphinae Wolters, 1977 
   

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza R nula 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo R nula 

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato R nula 

Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992 maria-da-restinga R, E nula 

Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) papa-moscas-de-olheiras R, E nula 

Rhynchocyclinae Berlepsch, 1907 
   

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta R nula 
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Todirostrinae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 
2009    

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque R, E baixa 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho R nula 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso R nula 

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato R, E nula 

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha R, E nula 

Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953) maria-catarinense R, E nula 

Tyrannidae Vigors, 1825 
   

Hirundineinae Tello, Moyle, Marchese & 
Cracraft, 2009    

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro R alta 

Elaeniinae Cabanis & Heine, 1860 
   

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha R alta 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela R alta 

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 guaracava-grande R baixa 

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 tuque-pium R baixa 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque R baixa 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

tucão R baixa 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta R baixa 

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-crista-alaranjada R baixa 

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso R nula 

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano R, E nula 

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre R nula 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho R média 

Tyranninae Vigors, 1825 
   

Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra R, E nula 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata R baixa 

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 
1835) 

maria-cabeçuda R nula 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 
1859 

irré R média 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira R baixa 

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador R nula 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi R 
conulafirmad

a 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro R alta 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 
1776) 

bem-te-vi-rajado R baixa 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei R média 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

R baixa 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri R alta 

Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha R alta 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica R média 

Conopias trivirgatus (Wied, 1831) bem-te-vi-pequeno R baixa 

Fluvicolinae Swainson, 1832 
   

Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha R nula 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe R média 

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe R alta 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu R nula 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado R nula 

Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento R nula 

Lessonia rufa (Gmelin, 1789) colegial VS  nula 
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Passeri Linnaeus, 1758 
   

Vireonidae Swainson, 1837 
   

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari R nula 

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado R nula 

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara R nula 

Corvidae Leach, 1820 
   

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul R nula 

Passerida Linnaeus, 1758 
   

Hirundinidae Rafinesque, 1815 
   

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa R 
conulafirmad

a 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora R sobrevoo 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo R sobrevoo 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-grande R 
conulafirmad

a 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio R sobrevoo 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando VN sobrevoo 

Troglodytidae Swainson, 1831 
   

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra R alta 

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande R, E nula 

Polioptilidae Baird, 1858 
   

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 chirito R nula 

Turdidae Rafinesque, 1815 
   

Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una R nula 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira R alta 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca R alta 

Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro R nula 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira R nula 

Mimidae Bonaparte, 1853 
   

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo R alta 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850 
   

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico R alta 

 
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita R média 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra R baixa 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula R baixa 

Myiothlypis rivularis (Wied, 1821) pula-pula-ribeirinho R nula 

Icteridae Vigors, 1825 
   

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe R baixa 

Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819) carretão R baixa 

Agelasticus thilius (Molina, 1782) sargento R baixa 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim R 
conulafirmad

a 

Mitrospingidae Barker, Burns, Klicka, Lanyon & 
Lovette, 2013    

Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava R, E nula 

Thraupidae Cabanis, 1847 
   

Orchesticinae Burns, Shultz, Title, Mason, Barker, Klicka, Lanyon & Lovette, 2014 
 

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaço-pardo R, E nula 

Thraupinae Cabanis, 1847 
   

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva R baixa 

Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores R baixa 

Tangara cyanocephala (Statius Muller, saíra-militar R baixa 
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1776) 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento R baixa 

Tangara palmarum (Wied, 1821) sanhaço-do-coqueiro R baixa 

Tangara ornata (Sparrman, 1789) sanhaço-de-encontro-amarelo R, E nula 

Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia R, E nula 

Diglossinae Sclater, 1875 
   

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho R nula 

Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809) figuinha-do-mangue R nula 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra R 
conulafirmad

a 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu R nula 

Hemithraupinae Sundevall, 1872 
   

Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) saí-verde R nula 

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem R, E nula 

Tachyphoninae Bonaparte, 1853 
   

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu R alta 

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete R nula 

Lanio cristatus (Linnaeus, 1766) tiê-galo R nula 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto R baixa 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue R, E baixa 

Dacninae Sundevall, 1836 
   

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha R média 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul R baixa 

Coerebinae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 
   

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica R média 

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-preta R baixa 

Sporophilinae Ridgway, 1901 
   

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho R baixa 

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó R nula 

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra R nula 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho R alta 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió R baixa 

Saltatorinae Bonaparte, 1853 
   

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 

trinca-ferro R baixa 

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) bico-de-pimenta R nula 

Cardinalidae Ridgway, 1901 
   

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-de-bando R nula 

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

azulinho R baixa 

Fringillidae Leach, 1820 
   

Carduelinae Vigors, 1825 
   

Spinus magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo R baixa 

Euphoniinae Cabanis, 1847 
   

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo R baixa 

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho R baixa 

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira R baixa 

Estrildidae Bonaparte, 1850 
   

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre R alta 

Passeridae Rafinesque, 1815 
   

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal R confirmada 
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LEGENDA: STATUS DE OCORRÊNCIA: (R) ESPÉCIE RESIDENTE, (VN) ESPÉCIE MIGRATÓRIA VISITANTE DO 

HEMISFÉRIO NORTE, (VS) ESPÉCIE MIGRATÓRIA VISITANTE DO HEMISFÉRIO SUL, (E) ESPÉCIE ENDÊMICA 

DO BRASIL. 

 

 



 

604 

 
 
 

ANEXO 14 – LISTA DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADAS 

MEDIANTE O LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS NAS ÁREAS 

DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
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LISTA GERAL DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADAS MEDIANTE O LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS NAS 
ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO.  

Famílias / Espécies 
Status de 

conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Hemiphractidae     

Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 
1920) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Flectonotus ohausi (Wandolleck, 1907) DD - - GARCIA et al., (2007) 

Gastrotheca microdiscus (Andersson in 
Lönnberg and Andersson, 1910) 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalidae     

Brachycephalus brunneus Ribeiro, 
Alves, Haddad & Reis, 2005 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalus ephippium (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalus ferruginus Alves, 
Ribeiro, Haddad, & Reis, 2006 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalus hermogenesi (Giaretta 
& Sawaya, 1998) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Brachycephalus izecksohni Ribeiro, 
Alves, Haddad,& Reis, 2005 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalus nodoterga Miranda-
Ribeiro, 1920 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Brachycephalus pernix Pombal, 
Wistuba, and Bornschein, 1998 

CR - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Brachycephalus pombali Alves, Ribeiro, 
Haddad, & Reis, 2006 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Haddadus binotatus (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006),  

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 
1864) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Ischnocnema henselli (Peters, 1872) - - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Ischnocnema hoehnei B. Lutz, 1959 
“1958” 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema juipoca Sazima & 
Cardoso, 1978 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema lacteus (Miranda-Ribeiro, 
1923) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema manezinho Garcia, 1996 - - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema nigriventris (A. Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema paranaensis Langone & 
Segalla, 1996 

EN - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema parvus (Girard, 1853) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema randorum Heyer, 1985 - - - GARCIA et al., (2007) 

Ischnocnema sambaqui Castanho & 
Haddad, 2000 

DD - - GARCIA et al., (2007); CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006 

Ischnocnema spanios Heyer, 1985 - - - GARCIA et al., (2007) 

Holoaden luederwaldti Miranda Ribeiro, 
1920 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Bufonidae     

Dendrophryniscus berthalutzae 
Izecksohn, 1994 .1993. 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Dendrophryniscus brevipollicatus 
Jiménez de la Espada, 1871 .1870. 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Dendrophryniscus leucomystax 
Izecksohn, 1968 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Melanophryniscus macrogranulosus 
Braun, 1973 

- CR VU GARCIA et al., (2007) 
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Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Rhinella abei (Baldissera-Jr, 
Caramaschi & Haddad, 2004) 

- - - GARCIA et al., (2007); CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Rhinella hoogmoedi Caramaschi & 
Pombal, 2006 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Rhinella ictericus (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Rhinella ornatus (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007) 

Centrolenidae     

Vitreorana eurygnathum (Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007) 

Vitreorana uranoscopum (Müller, 1924) DD - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Ceratophrynae     

Ceratophrys aurita (Raddi, 1823) DD - - GARCIA et al., (2007) 

Odontophrynidae     

Macrogenioglottus alipioi Carvalho, 1946 - - - GARCIA et al., (2007) 

Proceratophrys appendiculata (Günther, 
1873) 

DD - - GARCIA et al., (2007), GARCIA et al., 
(2007) 

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 
1825) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Proceratophrys brauni Kwet & Faivovich, 
2001 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Proceratophrys melanopogon (Miranda-
Ribeiro, 1926) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Proceratophrys subguttata Izecksohn, 
Cruz, & Peixoto, 1999 .1998. 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cyclorhamphidae     

Cycloramphus acangatan Verdade & 
Rodrigues, 2003 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus asper Werner, 1899 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus bolitoglossus (Werner, 
1897) 

DD - - GARCIA et al., (2007),CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006 

Cycloramphus boraceiensis Heyer, 1983 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus catarinensis Heyer, 1983 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus cedrensis Heyer, 1983 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus diringshofeni Bokermann, 
1957 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus dubius (Miranda-Ribeiro, 
1920) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus duseni (Andersson, 
1914) 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus Ischnocnema (Miranda-
Ribeiro, 1920) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus granulosus A. Lutz, 1929 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus izecksohni Heyer, 1983 - - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus juimirim Haddad & 
Sazima, 1989 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus lutzorum Heyer, 1983 DD - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus mirandaribeiroi Heyer, 
1983 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus rhyakonastes Heyer, 
1983 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Cycloramphus semipalmatus (Miranda-
Ribeiro, 1920) 

- - - GARCIA et al., (2007) 
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Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Cycloramphus valae Heyer, 1983 - - - GARCIA et al., (2007) 

Thoropa saxatilis Crocoft & Heyer, 1988 - NT - GARCIA et al., (2007) 

Thoropa taophora (Miranda-Ribeiro, 
1923) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Hylidae     

Aplastodiscus albosignatus (A.Lutz & 
B.Lutz, 1938) 

- - - GARCIA et al., (2007); CONTE & 
MACHADO (2005), CUNHA et al., 
(2010)  

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 
1987) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Aplastodiscus cochranae (Mertens, 
1952) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Aplastodiscus leucopygius (Cruz & 
Peixoto, 1985) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Aplastodiscus perviridis A. Lutz in B. 
Lutz, 1950 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Bokermannohyla astartea (Bokermann, 
1977) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Bokermannohyla circumdata (Cope, 
1871) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006)  

Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985) - - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Bokermannohyla langei (Bokermann, 
1965) 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Dendropsophus anceps (A. Lutz, 1929) CR - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Dendropsophus berthalutzae 
(Bokermann, 1962) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Dendropsophus elegans (Wied-
Neuwied, 1824) 

- - - GARCIA et al., (2007),CUNHA et al., 
(2010) 

Dendropsophus microps (Peter, 1872) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010) 

Dendropsophus nahdereri (B. Lutz & 
Bokermann, 1963) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010)  

Dendropsophus samborni (Schmidt, 
1944) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Dendropsophus seniculus (Cope, 1868) - - - GARCIA et al., (2007) 

Dendropsophus werneri (Cochran, 
1952) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Hypsiboas cymbalum (Bokerman, 1963) - - - GARCIA et al., (2007) 
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Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010),  

Hypsiboas guentheri (Boulenger, 1886) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hypsiboas marginatus (Burmeister, 
1856) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Hypsiboas semiguttatus (A. Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006),  

Itapotihyla langsdorffii (Duméril & 
Bibron, 1841) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Ololygon ariadne (B. Lutz, 1973) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ololygon berthae (Barrio, 1962) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005),  

Ololygon brieni (Witte, 1930) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ololygon catharinae (Boulenger, 1888) - - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Ololygon obtriangulata (B. Lutz, 1973) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ololygon perpusilla (A. Lutz & B. Lutz, 
1939) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Ololygon rizibilis (Bokermann, 1964) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Scinax alter (B. Lutz, 1973) - - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Scinax caldarum (Lutz, 1968) - - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax crospedospilus (A. Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax flavoguttatus (Lutz & Lutz, 1939) - - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Scinax granulatus (Peters, 1871) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE et al., 
(2010) 

Scinax hayii (Barbour, 1909) - - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax hiemalis (Haddad & Pombal, 
1987) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax humilis (B. Lutz, 1954) - - - GARCIA et al., (2007) 

Scinax perereca Pombal, Haddad & 
Kasahara, 1995 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CUNHA et al., 
(2010) 

Scinax squalirostris (A. Lutz, 1925) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Sphaenorhynchus orophilus (A. Lutz & 
B. Lutz, 1938) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 
1953) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Trachycephalus imitatrix (Miranda-
Ribeiro, 1926) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Trachycephalus lepidus (Pombal, 
Haddad & Cruz, 2003) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 
1867) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Phyllomedusinae     

Phasmahyla guttata (A. Lutz, 1924) DD - - GARCIA et al., (2007) 
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Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Phrynomedusa appendiculata (Lutz, 
1925) 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Phrynomedusa bokermanni Cruz, 1991 - - - GARCIA et al., (2007) 

Phrynomedusa fimbriata Miranda-
Ribeiro, 1923 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Phrynomedusa vanzolinii Cruz, 1991 - - - GARCIA et al., (2007) 

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 
1882 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Phyllomedusa distincta A. Lutz in B. 
Lutz, 1950 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Phyllomedusa rohdei Mertens, 1926 - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodidae     

Crossodactylus caramaschii Bastos & 
Pombal, 1995 

- - - GARCIA et al., (2007), MACHADO et al., 
(1999), MACHADO (2004) 

Crossodactylus dispar A. Lutz, 1925 - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes asper (Müller, 1924) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes dactylocinus Pavan, Narvaes & 
Rodrigues, 2001 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes heyeri Haddad, Pombal & 
Bastos, 1996 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Hylodes meridionalis (Mertens, 1927) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes mertensi (Bokermann, 1956) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes nasus (Lichtenstein, 1823) - - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes perplicatus (Miranda-Ribeiro, 
1926) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Hylodes phyllodes Heyer & Cocroft, 
1986 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Megaelosia massarti (Witte, 1930)    GARCIA et al., (2007) 

Leiuperidae     

Physalaemus bokermanni Cardoso & 
Haddad, 1985 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CONTE & ROSSA-
FERRES (2006) 

Physalaemus maculiventris (Lutz, 1925) DD - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Physalaemus moreirae (Miranda-
Ribeiro, 1937) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Physalaemus nanus (Boulenger, 1888) - - - GARCIA et al., (2007) 

Physalaemus olfersii (Lichtenstein & 
Martens, 1856) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Leptodactylidae     

Adenomera araucaria (Kwet & Angulo, 
2002) 

- - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Adenomera bokermanni Heyer, 1973 - - - GARCIA et al., (2007) 

Adenomera marmorata (Steindachner, 
1867) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005), CUNHA et al., 
(2010) 

Adenomera nana Müller, 1922 - - - GARCIA et al., (2007) 

Leptodactylus flavopictus Lutz, 1926 - - - GARCIA et al., (2007) 

Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 
1841) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 
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Famílias / Espécies 

Status de 
conservação Fonte Bibliográfica 

PR BR IUCN 

Leptodactylus jolyi Sazima & 
Bokermann, 1978 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 
1861) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978 - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006), CUNHA et al., 
(2010) 

Leptodactylus latrans (Linnaeus, 1758) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
MACHADO (2005); CONTE & ROSSA-
FERRES (2006), CUNHA et al., (2010) 

Paratelmatobius cardosoi Pombal & 
Haddad, 1999 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Paratelmatobius poicilogaster Giaretta & 
Castanho, 1990 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Scythrophrys sawayae (Cochran, 1953) DD - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Microhylidae     

Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 
1888) 

DD - - GARCIA et al., (2007), CUNHA et al., 
(2010) 

Elachistocleis bicolor (Valenciennes in 
Guérin-Menéville, 1838) 

- - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006) 

Myersiella microps (Duméril & Bibron, 
1841) 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Stereocyclops parkeri (Wettstein, 1934) - - - GARCIA et al., (2007) 

Ranidae     

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) - - - GARCIA et al., (2007), CONTE & 
ROSSA-FERRES (2006),  

Caeciliidae     

Chthonerpeton indistinctum (Reinhardt & 
Lütken, 1862 "1861") 

DD - - GARCIA et al., (2007) 

Chthonerpeton viviparum Parker & 
Wettstein, 1929 

- - - GARCIA et al., (2007) 

Siphonops annulatus (Mikan, 1820) - - - GARCIA et al., (2007) 

Legenda: status de conservação: DD = dados insuficientes CR = criticamente em perigo. 
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ANEXO 15 – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
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ANEXO 16 – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF 

 

 

 
 


