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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Impacto Ambiental aqui 
apresentado é um resumo do Estudo de Impacto 
Ambiental do Empreendimento Base de Soldagem 
Subsea7 – Paranaguá, e tem como objetivo 
principal tornar acessível ao público a situação 
ambiental da região destinada a implantação do 
empreendimento citado, além de proporcionar 
conhecimento sobre os impactos positivos e 
negativos que ocorrerão a partir desta 
implantação. 

Este Relatório de Impacto Ambiental é 
direcionado, principalmente, a população 
residente nas proximidades da região destinada 
ao empreendimento, assim como as autoridades 
municipais e estaduais, além das lideranças 
comunitárias que atuam diretamente nas políticas 
de desenvolvimento socioeconômico e ambiental 
do Município de Pontal do Paraná. 

 
 

 Seguindo a determinação da Lei 
Federal que instrui a elaboração de 
relatórios de impacto ambiental, a 
linguagem aqui adotada é bastante 
simplificada para que as informações 
possam ser compreendidas pelo maior 
número de pessoas possível. Buscou-se 
substituir, sempre que possível, os 
termos técnicos e científicos por 
expressões de uso comum na 
comunicação cotidiana. Quando isto 
não foi possível, os termos técnicos ou 
científicos utilizados foram explicados 
de forma simples e objetiva.  

 
 

Sendo assim, este relatório busca a 
compreensão geral dos temas abordados sem 
apresentação de metodologias ou de dados 
específicos, no entanto, mantém fidelidade às 
conclusões do Estudo de Impacto Ambiental. 

Portanto, esse documento é direcionado ao 
público em geral e não aos especialistas que, na 
busca de informações mais detalhadas, devem 
consultar diretamente o Estudo de Impacto 
Ambiental do Empreendimento Base de Soldagem 
Subsea7 – Paranaguá.  

Além de cumprir uma etapa do 
licenciamento ambiental do empreendimento, 
conforme determina a legislação, o objetivo da 
elaboração do EIA e do RIMA é contribuir para 
que a implementação do Empreendimento Base 
de Soldagem Subsea7 – Paranaguá resulte na 
melhoria da qualidade ambiental da região, 
corroborando os esforços do Poder Público, no 
sentido de promover a ocupação ordenada e 
ambientalmente sustentável da região, que abriga 
uma área de grande interesse ambiental no litoral 
do Estado do Paraná. 

Além disso, objetiva o desenvolvimento de 
atividades econômicas geradoras de receita, 
proporcionando a criação de serviços com a 
geração de empregos diretos e indiretos, tanto na 
fase de implantação como na operação do 
empreendimento. 
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CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento proposto consiste em 
uma unidade produtiva para montagem e 
embarque de dutos submarinos, utilizados na 
prospecção e exploração de petróleo e gás na 
costa brasileira, que contribuirá na geração de 
emprego e renda para o desenvolvimento da 
região da Baía de Paranaguá e também do 
Estado do Paraná como um todo. 

É um sistema que opera com tecnologias 
sem geração de efluentes industriais na sua 
produção e apresenta pequeno potencial poluidor 
no que diz respeito aos impactos sobre os 
recursos naturais da região sob sua área de 
influência direta e indireta, além de apresentar 
uma configuração que permite sua implantação de 
modo a preservar ao máximo as áreas 
ambientalmente mais frágeis ou protegidas por lei. 

A área proposta para implantação do 
empreendimento está inserida em uma 
propriedade de aproximadamente 2.600 hectares, 
que é margeada ao norte pelo Canal da Cotinga 
da Baía de Paranaguá. Ao leste faz limite com 
terras de terceiros, dentre elas, uma área da 
Aeronáutica onde se estabeleceu uma vila de 
pescadores denominada Vila do Maciel. Ao sul 
faz limite com a antiga estrada de Shangri-lá, hoje 
desativada em muitos trechos, que liga a 
propriedade ao balneário de Shangri-lá. A oeste, é 
margeada pelo Rio Guaraguaçu, limite entre os 
municípios de Pontal do Paraná e Paranaguá, 
região sem ocupação urbana adensada, 
excetuando pequenas vilas de pescadores. 

A distância do local do empreendimento 
em relação ao Porto de Paranaguá é de 
aproximadamente 10 quilômetros por via marítima 
e cerca de 40 quilômetros pelas rodovias PR-412, 
PR-407 e BR-277. Na altura do Balneário Shangri-
lá em Pontal do Paraná, está distante em cerca de 
6 quilômetros da PR-412, sendo que em relação a 
Curitiba, está distante em aproximadamente 120 
quilômetros pelas rodovias PR-412, PR-407 e BR-
277. 

Na Figura 1 é apresentado o mapa de 
localização do empreendimento no contexto 
regional, enquanto na Figura 2 são identificadas 
as principais vias de acesso ao empreendimento. 

 No projeto adotado, destaca-se o 
aspecto conservacionista do 

empreendimento, expresso na criação 
de uma Unidade de Conservação dentro 

da área do empreendimento, que 
compreende 1.395,43 hectares, 

correspondendo a 53,54% da área total 
do empreendimento. 
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INSERÇÃO REGIONAL 

 

A intensa ocupação do litoral nas últimas 
décadas tem modificado a região, transformando-
a não apenas em local de atividades de veraneio, 
como também de atividades portuárias. Os portos 
de Paranaguá e Antonina dão uma dinâmica 
própria a uma parte do litoral paranaense, 
possibilitando a implantação de projetos 
industriais e comerciais. Além disso, há em todos 
os municípios do litoral várias áreas de 
preservação, principalmente de mata atlântica. 

O litoral do estado é região fundamental 
para o turismo paranaense, não somente pelas 
atividades que se oferecem nos municípios de 
Morretes, Guaraqueçaba e na Ilha do Mel, mas 
também pelas atividades de lazer e veraneio nos 
diversos balneários existentes nos municípios de 
Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Nos 
últimos anos, esses municípios litorâneos têm 
procurado diversificar suas atividades econômicas 
no intuito de atrair variadas empresas, inclusive 
indústrias, com o objetivo de reduzir a 
dependência exclusiva da economia do turismo ou 
veraneio que ocorre com maior intensidade 
somente nos meses do verão. 

O empreendimento proposto está 
localizado na região sul da Baía de Paranaguá, 
onde existe uma tendência à ocupação por 
empreendimentos portuários em função da 
vocação natural dessas áreas, localizadas em mar 
abrigado e com terrenos onde a baixa declividade 
favorece a ocupação, o que motivou a inserção de 
toda a faixa sul da baía no perímetro do Porto 
Organizado de Paranaguá e Antonina. Já na 
região norte da baía, representada pelo município 
de Guaraqueçaba, a tendência é de preservação 
ambiental dos espaços. 

O alcance socioeconômico do 
empreendimento é significativo para a região em 
que será inserido, uma vez que está adequado 
aos instrumentos de planejamento da ocupação 
territorial e, com isso, tem o potencial de garantir a 
sua parte na manutenção e melhoria da qualidade 
ambiental da região. 

 
 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
LOCAL 

 

 No contexto local, o empreendimento 
estabelece políticas diferenciadas de 
ocupação do espaço que resultarão em 
benefícios para a população. A 
preservação do ambiente natural – 
água, flora e fauna – e a dinamização 
da economia – através da geração de 
empregos e serviços permanentes – são 
alguns dos fatores que certamente 
contribuirão para a melhoria da 
qualidade de vida da população local. 

 
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E 
LOCACIONAIS 

 

A instalação da base de soldagem 
caracteriza-se como um local para montagem final 
e embarque de dutos e outras estruturas que 
necessitem ser transportadas por vias marítimas 
aos campos submarinos de petróleo, requerendo 
uma área costeira e com acesso direto ao mar.  

Nesse sentido, a busca pelo local de 
instalação do empreendimento abrangeu 
pesquisas em terrenos de diversas cidades 
litorâneas, em especial, aquelas localizadas em 
no interior de baías, pela condição natural de “mar 
abrigado” proporcionar ausência de efeitos de 
ondas e ventos, propiciando a instalação de 
estruturas portuárias necessárias para 
empreendimentos dessa natureza. 

No litoral paranaense, a Baía de 
Paranaguá apresenta condições especiais de 
acessibilidade, tanto pela proximidade em relação 
aos campos petrolíferos, como pela infraestrutura 
rodoviária existente. 

No início das investigações para obtenção 
da área, a porção norte da Baía de Paranaguá foi 
descartada pela sua vocação para conservação 
ambiental, além de não apresentar infraestrutura 
rodoviária adequada, que, aliada à configuração 
da ocupação territorial, a torna muito distante dos 
grandes centros urbanos. 
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A pesquisa na porção sul da Baía de 
Paranaguá culminou na identificação da área de 
2.606,32 hectares localizada no município de 
Pontal do Paraná, que apresenta praticamente 
todas as características físicas favoráveis à 
implantação do empreendimento proposto. 

Anteriormente à aquisição da propriedade, 
foram realizados estudos preliminares para 
verificar a viabilidade técnica e ambiental do 
empreendimento. Esses estudos preliminares 
atestaram a viabilidade técnica e ao mesmo 
tempo apresentaram a importância ambiental da 
área, em função do estado de conservação da 
vegetação na maior parte do terreno, constituindo 
parte de um ativo ambiental importante no litoral 
paranaense. 

A partir desse momento, o projeto deixou 
de se configurar apenas como a implantação de 
uma base de soldagem, transformando-se em um 
plano de ocupação racional dos espaços baseado 
em conceitos de desenvolvimento sustentável. 

Na fase de desenvolvimento do projeto 
buscou-se um maior comprometimento com a 
preservação, definindo-se que faria parte desse 
plano de ocupação a criação de uma unidade de 
conservação, na forma de RPPN. 

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

Neste contexto, o plano de ocupação da 
área passou por diversas modificações, que 
tinham como objetivo a adequação do projeto às 
características ambientais da área, evitando ao 
máximo intervenções em áreas de maior 
fragilidade e qualidade ambiental 

Na primeira proposta de ocupação do 
terreno, vislumbrou-se a utilização das porções 
mais elevadas do terreno como área de 
empréstimo de material para aterro. Em relação 
ao píer de acesso do navio, a previsão era de 
construção de uma estrutura com cerca de 460 
metros quadrados, o que demandaria dragagem 
com volume na ordem de 450.000 metros cúbicos 
para que o navio pudesse atracar próximo à 
margem. A via de acesso terrestre seria projetada 
a partir da PR407, próxima à ponte do Rio 

Guaraguaçu, seguindo em direção nordeste até o 
limite da propriedade. 

Essa alternativa de acesso foi descartada 
logo no início dos estudos ambientais, quando a 
equipe técnica identificou naquela porção do 
entorno a presença de uma área indígena em 
demarcação, onde vivem duas famílias da etnia 
Guarani, além da presença do Sambaqui do 
Guaraguaçu. 

A segunda proposta de ocupação do 
terreno passou a considerar a principal via de 
acesso através da PR412 e no prolongamento da 
Av. Guaratuba no Balneário de Shangri-lá, em 
linha reta até sua transposição sobre o Rio Maciel 
e, em seguida, direcionada ao local de 
implantação. 

Os estudos ambientais também indicaram 
elevado impacto ambiental, com a utilização de 
parte do terreno como área de empréstimo de 
material para aterro da área a ser ocupada pela 
base de soldagem. 

Com o avanço dos estudos, principalmente 
de solos e vegetação, a estrada de acesso foi 
direcionada para a estrada já existente na 
propriedade, apesar de implicar uma distância 
maior e um maior número de curvas. O ponto de 
transposição sobre o rio Maciel também foi 
modificado, com um estudo realizado em toda a 
extensão do rio, onde se buscou a identificação de 
um local com menor abrangência de manguezais. 

Na porção marinha, o projeto da ponte de 
acesso e píer de atracação do navio foi 
modificado em função do estudo de batimetria, 
que confirmou a presença de um canal natural 
com profundidades adequadas para acesso do 
navio, eliminando a necessidade de dragagem. 

Com a finalização da maioria dos estudos 
realizados para o EIA, em especial os estudos de 
socioeconomia, arqueologia e sistema viário, o 
projeto sofreu modificações de extrema 
importância sob os aspectos logístico e também 
ambiental. A primeira modificação foi a drástica 
redução na área de ocupação do projeto, 
procurando-se além de reduzir a interferência em 
áreas de vegetação em estágio médio de 
regeneração, evitar a interferência em áreas com 
vestígios arqueológicos. 

Outra importante modificação foi o recuo 
do aterro projetado na linha da costa, procurando-
se evitar o aterro e modificação dessas áreas, 
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buscando-se menor interferência em manguezais 
e menor impacto visual. 

Os estudos relacionados ao sistema viário 
observaram sérios problemas de tráfego nas 
rodovias PR-407 e PR-412, que, em épocas de 
veraneio ou mesmo finais de semana 
prolongados, não apresentam condições de 
suporte do fluxo de veículos. Assim, optou-se pela 
utilização de barcaças para o transporte dos tubos 
revestidos, as quais poderão vir do Porto de 
Paranaguá, Antonina ou de fora do estado, de 
lugares que já apresentam uma estrutura 
adequada para essa operação, destinando-se o 
acesso terrestre para o transporte de funcionários 
e cargas pequenas. 

Procurando-se aperfeiçoar ainda mais o 
projeto, de forma a reduzir as interferências sobre 
o ambiente natural, o cais projetado para 
carregamento das estruturas submarinas de 
apoio, que representava um aterro em 150 metros 
na linha da costa, foi modificado para um cais em 
forma de “T”, diminuindo-se a área de intervenção 
em mangue, que foi reduzida para 15 metros. 
Além disso, optou-se pela utilização de uma 
estrutura suspensa por pilares para diminuir a 
interferência na hidrodinâmica local. 

Todas as modificações no plano de 
ocupação do empreendimento citadas acima, bem 
como o plano definitivo de ocupação, podem ser 
visualizadas na Figura 3. 
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Dentro do terreno escolhido, a definição 
das áreas a serem efetivamente ocupadas pelo 
empreendimento foi feita levando em 
consideração suas características ambientais, no 
qual foram priorizadas áreas identificadas com 
qualidade ambiental inferior em decorrência da 
ocupação pretérita da área. 

Desta forma, foi determinada a área de 
intervenção para a construção do 
empreendimento com um total de 45,17 hectares, 
compreendendo uma base de soldagem de tubos 
rígidos e fabricação de estruturas submarinas, 
uma via de acesso terrestre, além das estruturas 
de acesso marinho, formadas por uma ponte de 
acesso e um píer, cujas denominações e áreas 
estão contidas na Tabela 1 e identificadas pela 
Figura 4. 

Tabela 1- Identificação e áreas compreendidas na 
propriedade Subsea 7. 

Identificação Área (m2) Área 
(%) 

ÁREA TOTAL DA GLEBA 26.063.215,00 100,00 

Área de projeto em terra 451.730,52 1,73 

Área destinada à 
preservação (RPPN) 13.740.035,19 52,72 

APPs fora da RPPN 1.450.900,00 5,56 

Reserva do proprietário 10.420.600,00 39,99 

ÁREA DE PROJETO – em 
terra 451.730,52 100 

Área de circulação e 
recebimento de materiais 112.107,07 24,85 

Barracão de fabricação de 
estruturas submarinas 3.000,00 0,69 

Área de armazenagem de 
materiais (tubos) 28.000,00 6,24 

Área de circulação das 
empilhadeiras 61.359,74 13,61 

Área de fabricação dos tubos 
(soldagem) 9.617,45 2,16 

Área de armazenamento de 
tubos soldados “stalks” 32.984,25 7,33 

Área de circulação dos 
“stalks” (carregamento e 

45.928,53 10,15 

preparação para embarque) 

Área administrativa 4.440,00 0,99 

Área de circulação 
administrativa 17.376,26 3,87 

Área de circulação interna e 
externa 72.001,94 15,99 

Área de carregamento para 
embarque dos “stalks” 1.884,85 0,46 

Via de acesso terrestre 62.479,00 13,84 

ÁREA DE PROJETO – em 
mar 10.691,61* 100 

Ponte de acesso ao píer 6.300 58,42 

Estrutura de recebimento de 
tubos 1.236 11,46 

Cabine de soldagem 876 8,12 

Plataforma/píer 1.040 9,64 

Cais 1.332 12,35 
* Área não contabilizada no terreno. 

Basicamente, o empreendimento divide-se 
em três estruturas principais: a via de acesso 
terrestre, as atividades operacionais terrestres e 
as atividades operacionais marinhas, que 
funcionarão tanto no recebimento do material para 
soldagem quanto para a expedição do material 
soldado para o navio. 

A via de acesso terrestre compreende uma 
antiga estrada presente na propriedade, que 
servia de elemento de passagem até Pontal do 
Paraná na época de ocupação produtiva da 
fazenda. Com o tempo e o desuso, perdeu sua 
função, mas não seu traçado, que será 
reaproveitado em grande parte para o acesso do 
empreendimento. É importante dizer que a via de 
acesso terrestre será utilizada por funcionários e 
veículos de carga leve, enquanto toda carga 
pesada de entrada e saída do empreendimento 
será transportada por via marítima. 

As atividades operacionais terrestres 
compreendem a área de soldagem e fabricação 
de estruturas submarinas, enquanto as atividades 
operacionais marinhas compreendem o 
recebimento e expedição dos tubos aos navios. 
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FASE DE INSTALAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

Os procedimentos adotados para 
implantação do empreendimento priorizam a 
minimização de impactos durante toda a fase de 
implantação, buscando alternativas de processos 
construtivos menos impactantes dentro da área. 

O projeto de implantação, que define a 
forma do empreendimento e a disposição da 
estrutura viária, foi elaborado levando em 
consideração as limitações identificadas pelo 
estudo ambiental, minimizando a interferência das 
obras nas áreas protegidas ou destinadas a 
conservação. 

Na fase de implantação do 
empreendimento são previstas medidas para 
evitar impactos negativos na área, como 
adequação das atividades de movimentação de 
solo nos períodos de menor chuva no ano, 
escavação de bacias em pontos mais baixos da 
área para reter águas de chuva, corte planejado 
da vegetação, reaproveitamento dos resíduos 
provenientes da limpeza do terreno e do corte da 
vegetação nas atividades de ajardinamento e na 
fabricação de estruturas para canteiro de obras, 
entre outras. 

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

• Construção de estruturas 
provisórias para acesso de 
materiais e equipamentos; 

• Supressão da vegetação; 

• Limpeza do terreno; 

• Movimentação de terra 
(terraplanagem); 

• Instalação do canteiro de obras; 

• Implantação do sistema de águas 
pluviais; 

• Implantação das redes de água e 
esgoto; 

• Implantação da rede elétrica e de 
telefonia; 

• Construção da via de acesso; 

• Construção dos galpões e 
edificações previstas; 

• Construção das instalações 
portuárias (cais, ponte de acesso e 
píer); 

• Paisagismo. 

ESTIMATIVAS DE DEMANDA 

 
Mão de obra 

A demanda por funcionários na fase de 
instalação varia de 73 a 345 pessoas, de acordo 
com a fase a ser desenvolvida. 

Água potável 
O abastecimento de água potável deverá 

ser realizado por caminhões pipa ou tanques de 
água transportados desde Pontal do Sul e/ou 
Paranaguá até o local de serviços, onde a água 
será armazenada em reservatórios apropriados. 

Considerando o fluxo diário e a variação 
na quantidade de funcionários ao longo da 
instalação de 73 a 345 pessoas por dia no pico da 
obra, a estimativa de consumo poderá variar de 
5.037 l/dia a 23.805 l/dia. 

Esgotamento Sanitário 
O sistema de coleta e tratamento de 

esgoto, na fase de instalação, será provisório, 
visto que o empreendimento contará com estação 
própria de elevada eficiência de tratamento. 

Para essa fase de instalação, a estimativa 
de produção máxima de esgoto, considerando-se 
a população da obra e a estimativa de consumo 
de água, será de aproximadamente 19.044 l/dia. 

Energia 
Será construída uma rede provisória para 

a distribuição de energia elétrica na fase de 
instalação, que será obtida a partir de geradores 
de energia movidos por motores a diesel. 

Combustíveis e Lubrificantes  
Os combustíveis e lubrificantes deverão 

ser transportados por caminhões-tanque e/ou 
tanques de combustíveis especialmente 
construídos para essa finalidade. 
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FASE DE OPERAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

A fase de operação do empreendimento 
engloba as atividades desenvolvidas na base de 
soldagem de tubos rígidos e na fábrica de 
estruturas submarinas, sendo atividades distintas 
e independentes, apesar da semelhança das 
operações e materiais utilizados. 

Base de Soldagem de Tubos Rígidos 
Na base de soldagem de tubos rígidos o 

processo produtivo consiste basicamente na união 
de tubos metálicos, por meio de processo de 
soldagem e de revestimento das juntas soldadas, 
para produção de tubos de 1.300 metros a partir 
de tubos de 12 metros. 

O processo tem início no transporte dos 
tubos, trazidos para a base de soldagem por meio 
de barcaças desde as instalações do fornecedor 
de tubos. Estes tubos apresentam comprimento 
médio de 12 metros e já são fabricados com o 
revestimento específico, porém as extremidades 
não são revestidas. 

As tubulações são transportadas com suas 
superfícies metálicas protegidas por uma camada 
anticorrosiva e, após sua chegada, são 
descarregadas no pátio de armazenamento 
(Figura 5), onde é realizada a verificação de 
possíveis avarias durante o transporte. 

 
Figura 5 - Área de estocagem dos tubos  

 

Para introdução das tubulações na linha de 
produção é realizado o posicionamento na 
plataforma de espera para que sejam alinhadas e 

recebam a soldagem em posição adequada. Após 
o posicionamento correto das tubulações, é feita a 
preparação das extremidades por meio de 
biselamento, que confere os ângulos adequados 
para soldagem e união das peças (Figura 6). 

 
Figura 6 - Área de posicionamento e 
acabamento das pontas dos tubos 

 
Preparadas e posicionadas as tubulações, 

é efetuada a soldagem quantas vezes necessárias 
para garantir as condições adequadas de união 
das tubulações (Figura 7). 

 
Figura 7- Processo de solda elétrica nos tubos 

 
Em seguida, é realizado o acabamento da 

superfície da solda, verificando-se a qualidade do 
processo através de ensaios não destrutivos com 
ultra som (Figura 8). Com a aprovação do 
controle de qualidade da solda, é realizado o 
jateamento da superfície metálica com granalhas 
de aço em um compartimento estanque para 
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retirada das impurezas do tubo metálico. Então a 
junta é pré aquecida para revestimento com o 
mesmo material do corpo do tubo e, 
posteriormente, resfriada para evitar danos aos 
roletes e à numeração das juntas, concluindo o 
processo dentro do galpão. 

 
Figura 8- Preparação para ensaios com ultra 

som 

 
As tubulações soldadas apresentam 

comprimento médio de 1.300 metros e são 
denominados “stalks”, armazenados no pátio 
intermediário de forma a permitir uma 
programação de produção para embarque (Figura 
9).  

 
Figura 9 - Área de armazenamento de 
tubulações soldadas (“stalk racks”) 

 
Com o término da fase de produção, inicia-

se o embarque dos “stalks” no carretel dos navios, 
que são enrolados continuamente e, para isso, os 

“stalks” passam por procedimento de soldagem 
similar ao realizado no galpão para união das 
tubulações de 12 metros, até atingir a capacidade 
de enrolamento do carretel do navio. 

A embarcação, atracada no píer principal, 
tem a capacidade de transportar tubulação com 
comprimento de até 50.000 metros, sendo que o 
comprimento varia de acordo com o peso e o 
diâmetro da tubulação. Após o enrolamento no 
carretel e obtenção do comprimento desejado, as 
tubulações são transportadas pelo navio até o 
local de destino, onde são lançadas ao mar. Na 
Figura 10 é possível visualizar o processo de 
carregamento dos dutos para embarque nos 
navios, enquanto a Figura 11 e a Figura 12 
apresentam o fluxograma de operações realizadas 
na base de soldagem de tubos rígidos. 

 
Figura 10 - Processo de carregamento dos 
dutos para embarque no navio (“spooling”) 
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Figura 11 - Fluxograma da base de soldagem de tubos rígidos – fabricação de tubos soldados 
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Figura 12 - Fluxograma da base de soldagem de tubos rígidos – estocagem e embarque de tubos 
soldados 
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Fábrica de Estruturas Submarinas 
As estruturas submarinas são 

equipamentos constituídos de tubos, válvulas, 
conexões, chapas e perfis metálicos, soldados 
e/ou parafusados, remetidos pelos fornecedores 
de acordo com cada projeto específico 
desenvolvido pela engenharia da Subsea 7. 

Os principais processos unitários 
envolvidos na fabricação destas estruturas são 
corte, soldagem, jateamento e pintura. A 
fabricação destas estruturas poderá ser realizada 
em galpão coberto, no caso de estruturas de 
pequeno e médio porte (Figura 13), ou em área 
de céu aberto, no caso de grandes estruturas 
(Figura 14).  

 
Figura 13 - Estruturas de pequeno porte 

produzidas em área coberta 

 
Figura 14- Estrutura de grande porte produzida 

em área aberta 

 

As matérias-primas serão trazidas para 
base por barcaças e via terrestre para estruturas 
pequenas. 

No caso do transporte terrestre, a 
estimativa é de que o tráfego médio de caminhões 
se situe na ordem de um caminhão por semana. 

Na Figura 15 é apresentado o fluxograma 
no qual é possível observar as operações 
realizadas na fabricação das estruturas 
submarinas. 
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Figura 15 - Fluxograma da fábrica de estruturas submarinas – produção de estruturas submarinas 
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Insumos e Equipamentos Utilizados na 
Produção 

Os insumos utilizados na linha de 
produção dos tubos rígidos e das estruturas 
submarinas são: 

• Tubos de aço revestidos com PP e 
PE; 

• Arame tubular para solda; 

• Perfis e chapas metálicas; 

• Polietileno (PE) ou polipropileno 
(PP); 

• Granalha de aço; 

• Primer; 

• Adesivo; 

• Colorante; 

• Agente espumante; 

• Tinta para marcação; 

• Oxigênio; 

• Acetileno; 

• Agamix; 

• Argônio; 

• Óleo diesel; 

• Lubrificantes. 

 

A utilização de equipamentos no processo 
produtivo varia de acordo com as operações 
realizadas, sendo: 

• Biseladora; 

• Cabine de pintura; 

• Cabine de jateamento; 

• Carregadeira com garfo; 

• Compressor 1100 pcm; 

• Empilhadeira; 

• Extrusora; 

• Forno de indução; 

• Gerador 1000 KVA; 

• Gerador 500 KVA; 

• Gerador 150 KVA; 

• Ger. 150 KVA Ultra som; 

• Guindaste 60t; 

• Máquina de solda; 

• Mesa de alinhamento; 

• Motoniveladora CAT 120H; 

• Ultra som; 

• Unidade de jateamento; 

• Unidade de pré aquecimento; 

• Unidade de resfriamento; 

 

ESTIMATIVA DE DEMANDA 

 
Mão de obra 

A estimativa de demanda de mão de obra 
para duas linhas de produção é de 89 
colaboradores para Subsea 7 
(técnico/administrativo), 530 no processo de 
produção, que envolve soldagem, inspeção de 
solda e bredero (revestimento), e mais 58 
colaboradores em outras atividades, como 
vigilância, ambulatório, alimentação, etc., 
totalizando 677 colaboradores. 

 

Água potável 
Considerando o consumo previsto no 

processo produtivo, nos escritórios, cantinas, 
sanitários e demais instalações administrativas, o 
consumo total de água potável será de 92,17 
m³/dia, correspondendo a 2.396 m³/mês. 

 

Esgotamento Sanitário 
Considerando a porcentagem de retorno 

da água fornecida na forma de efluente e também 
a reutilização de parte da água consumida no 
processo industrial, o volume estimado de 
efluentes será na ordem de 50,22 m³/dia. Esse 
volume será todo tratado em estação de 
tratamento de efluentes dentro do próprio 
empreendimento. 
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Energia 
O consumo mensal de energia elétrica, 

para as duas linhas de produção será de 
aproximadamente 135.000 Kwh. Serão instalados 
geradores para atender esse consumo, pois as 
máquinas de solda necessitam de energia 
estabilizada. 

 

Combustíveis e Lubrificantes  
Os combustíveis e lubrificantes deverão 

ser transportados por caminhões-tanque e/ou 
tanques de combustíveis especialmente 
construídos para essa finalidade. 

A estimativa de consumo durante a 
operação do empreendimento é de 6.000 litros/dia 
de óleo diesel e 20 litros/dia de lubrificantes. 

GERAÇÃO DE RENDA 

 

O faturamento anual previsto durante a 
operação do empreendimento será de 204 
milhões de reais, esperando-se que a geração 
anual de ICMS seja de 10,8 milhões de reais e o 
ISS de 3,8 milhões de reais. 

No ano de 2007 a arrecadação total de ISS 
pelo município de Pontal do Paraná foi de 2,4 
milhões de reais, desta maneira, a operação do 
empreendimento provocará, de imediato, um 
acréscimo de 158,3 % nesse tipo de receita. A 
título de comparação, a tributação de IPTU no 
município de Pontal do Paraná no ano de 2007 
gerou 6,07 milhões de reais.  

Quanto à arrecadação de ICMS, é 
importante lembrar que o artigo 158, inciso IV da 
CF prevê a transferência, a cada município, de 
25% do valor total desse tipo de receita gerada no 
território municipal. 

Além da movimentação da economia do 
município com as arrecadações, o 
empreendimento implantará diversos programas 
ambientais decorrentes do licenciamento 
ambiental. 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
 
As áreas de influência são aquelas 

afetadas direta ou indiretamente pelos impactos, 
positivos ou negativos, decorrentes do 
empreendimento, durante suas fases de 
planejamento, implantação e operação. Essas 
áreas podem assumir tamanhos diferenciados, 
dependendo da variável considerada (meios 
físico, biótico ou socioeconômico). 

Classicamente, são utilizados os conceitos 
de:  

• Área de Influência Direta (AID), 
como sendo aquele território onde 
as relações sociais, econômicas, 
culturais e os aspectos físico-
biológicos sofrem os impactos de 
maneira primária, tendo suas 
características alteradas, ou seja, 
há uma relação direta de causa e 
efeito; e  

• Área de Influência Indireta (AII), 
onde os impactos se fazem sentir 
de maneira secundária ou indireta. 

Como o estudo ambiental envolve toda a 
área da propriedade e não só a área de 
implantação do empreendimento proposto, que 
apresenta ocupação de no máximo 3% da 
propriedade, optou-se pela delimitação da Área 
Diretamente Afetada (ADA). Desta forma, ficou 
definido: 

 
ADA: área do empreendimento 

propriamente dita, representada pela estrada de 
acesso terrestre, pelas instalações da base de 
soldagem e fabricação de estruturas submarinas, 
e pelas estruturas de atracação e acesso marinho. 
Para o meio antrópico a delimitação da ADA foi 
baseada na presença de comunidades próximas 
que poderão ser diretamente afetadas pelo 
empreendimento e também pelas estruturas 
envolvidas, como por exemplo a malha viária a ser 
utilizada. 

 
AID: se refere a toda extensão da 

propriedade, além da foz do rio Guaraguaçú, o 
canal da Cotinga e as ilhas da Cotinga e Rasa da 
Cotinga. Em relação ao meio antrópico, para 
alguns itens a área foi expandida de forma a 
abranger os municípios do litoral paranaense, 

principalmente Pontal do Paraná, Paranaguá e 
Antonina. 

 
AII: para os aspectos físicos e bióticos, 

corresponde aos limites dos municípios de Pontal 
do Paraná e Paranaguá na porção terrestre, e 
todo o Complexo Estuarino de Paranaguá na 
porção marinha. Para o meio antrópico, em 
especial os aspectos socioeconômicos, é mais 
abrangente, pois considerou-se a importância do 
petróleo para o País. 

A delimitação das áreas de influência em 
relação aos aspectos físicos, bióticos e alguns 
itens do meio antrópico é apresentada na Figura 
16Erro! Fonte de referência não encontrada., 
enquanto a delimitação das áreas de influência 
em relação ao aspectos socioeconômicos é 
apresentada na Figura 17. 
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ESTUDOS AMBIENTAIS – Elementos 
Físicos 

 
Nos estudos ambientais, elementos físicos 

podem ser definidos, de forma simplificada, como 
aqueles que dão sustentação a todas as 
atividades biológicas. São representados pelas 
rochas, solos, água e ar, incluindo os fatores 
climáticos, e o seu estudo é a base para a 
compreensão da ecologia como um todo. 

 

CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 
O clima de uma região pode ser 

caracterizado pelo comportamento de algumas 
variáveis mensuráveis direta ou indiretamente, tais 
como a precipitação, a temperatura, a umidade, a 
insolação e outras tantas. O comportamento 
desses indicadores reflete um conjunto de 

situações impressas na atmosfera local por certos 
fenômenos que, muitas vezes, são originados em 
locais afastados. As características naturais, a 
localização geográfica, as diferentes altitudes e a 
dinâmica das massas estão relacionadas 
diretamente com as particularidades do clima de 
uma região.  

Segundo classificações climáticas, o clima 
da região é subtropical úmido mesotérmico, com o 
mês mais frio de temperatura média inferior a 
18ºC e superior a -3ºC, e o mês mais quente com 
temperatura média superior a 22ºC. 

As temperaturas médias mensais em 
Paranaguá (Figura 18) ficam entorno de 20,3°C a 
27,1°C, havendo um declínio nas temperaturas 
médias mensais de maio a outubro, quando as 
temperaturas médias mínimas ficam abaixo dos 
20°C e as médias ficam abaixo dos 25°C. Já nos 
meses de Verão há temperaturas médias acima 
de 25°C, ficando as temperaturas médias 
máximas nos meses de dezembro a março acima 
de 30°C. 
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FONTE: INMET, 2009. 

Figura 18 - Temperaturas médias mensais em Paranaguá, no período de 2001 a 2009 
 
Em relação às chuvas, Pontal do Paraná 

tem o período mais chuvoso no verão, sendo o 
mês de fevereiro o que apresenta maior 
precipitação (350mm). O período mais seco é o 
inverno, cuja precipitação é de 100mm, sendo a 
precipitação média anual do Município em torno 
de 2000mm. Apesar de haver uma tendência de 
concentração de chuvas nos meses de verão, o 
clima do Município de Pontal do Paraná não 
apresenta estação seca definida. 

Vento é o resultado do deslocamento de 
massas de ar, ocasionado pelas diferenças de 

pressão atmosférica entre duas regiões, e é 
influenciado por efeitos locais como a orografia 
(variações de relevo) e a rugosidade do solo. 
Essas diferenças de pressão têm uma origem 
térmica e estão diretamente relacionadas com a 
radiação solar e os processos de aquecimento 
das massas de ar. 

As direções predominantes dos ventos na 
região de Paranaguá (Figura 19), conforme dados 
obtidos da estação meteorológica do INMET para 
Paranaguá, são Leste e Sul. As brisas marinhas 
de Leste e Sudeste sopram geralmente de dia, do 
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mar para o interior. Á noite ocorre uma situação 
adversa, com ventos soprando de Sudoeste e de 
Sul e menos freqüentes de Noroeste. Isso se deve 
ao rápido aquecimento do continente, em relação 
ao oceano, que faz com que os ventos se 
desloquem do Atlântico para o litoral durante o 
dia, da mesma forma, a perda rápida de calor do 
continente, durante a noite, leva os ventos a se 
deslocarem em direção oposta para o Oceano. 

Direção Predominante dos Ventos

 
Figura 19- Direção predominante dos ventos 

na região de Paranaguá 
 

QUALIDADE DO AR 

 
O empreendimento em estudo pode, na 

sua implantação ou operação, lançar poluentes 
para a atmosfera e, por isso, deve-se conhecer, 
controlar, minimizar e tratar as possíveis 
emissões, antes de descarregá-las no ar. As 
concentrações ambientais geradas pela atividade 
em estudo devem ser somadas ao que já existe 
em seu entorno, a fim de que as concentrações 
resultantes desta soma mantenham-se em níveis 
inferiores aos limites impostos pelas organizações 
de saúde e legislação ambiental. 

A atmosfera é fonte do ar necessário para 
os seres vivos e por isso a sua qualidade deve 
atender aos padrões legais da Resolução 
CONAMA 003/90 (Conselho Nacional de Meio 
Ambiente), no âmbito federal. No estado do 
Paraná a Resolução SEMA 054/06 (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) 
também deve ser atendida nos quesitos de 
padrões de emissão atmosférica e de 
condicionamento de fontes. 

A qualidade do ar nas áreas de influência 
pode ser considerada pouco afetada pela ação 
antrópica, uma vez que não há concentração de 
atividade industrial de grande porte no seu 
entorno e nem fluxo elevado de automóveis. 

Na implantação e operação do 
empreendimento, haverá emissão de material 
particulado e outras substâncias gasosas 
poluentes durante a obra, na carga e descarga de 
equipamentos, matéria-prima e produtos 
acabados, no processo de produção de tubos e 
estruturas submarinas, bem como na queima de 
combustíveis nos veículos, geradores de energia 
e embarcações. Para posterior avaliação de 
impacto sobre a qualidade do ar da região, é 
necessário conhecer a situação da atmosfera 
anteriormente à implantação do empreendimento. 

A região em estudo, embora seja 
praticamente ausente de fontes antropogênicas de 
poluição, está localizada a aproximadamente 8 km 
de distância de Paranaguá, onde se localiza um 
dos maiores portos graneleiros do mundo, com 
intenso acesso de caminhões e com acesso 
significativo de navios pelo Canal da Galheta. 

Vale lembrar que uma característica típica 
da atmosfera de regiões litorâneas é a presença 
de aerossóis marinhos, cujos componentes 
(partículas) são detectados quando se mede a 
concentração de Partículas Totais em Suspensão 
(PTS). 

Para avaliar a situação da atmosfera da 
região antes da implantação do empreendimento, 
foi instalada na área de estudo uma estação de 
monitoramento da qualidade do ar para 
verificação dos padrões de qualidade do ar para 
Partículas Totais em Suspensão (PTS).  

A análise da qualidade do ar indicou 
concentrações de PTS (partículas totais em 
suspensão) máximo de 30,4 μg/m³, valor bem 
inferior aos valores de referência para padrão 
secundário (que determina valores abaixo dos 
quais os danos sejam mínimos ao bem-estar da 
população, ao patrimônio físico, aos materiais e 
ao meio ambiente em geral) estabelecidos pela 
SEMA e CONAMA, que ficam entre 60 e 150 
μg/m³. Apesar de não existirem fontes de emissão 
na área do empreendimento, devem ser 
consideradas as emissões provenientes do Porto 
de Paranaguá e do Canal da Galheta, além da 
presença de aerossóis marinhos em regiões 
litorâneas.  
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Na avaliação da dispersão de poluentes 
atmosféricos durante as fases de planejamento, 
instalação e operação do empreendimento, a 
modelagem numérica indicou que as emissões 
esperadas não ultrapassarão um raio de 2 
quilômetros, e que as concentrações no raio de 2 
quilômetros serão muito baixas em função do 
baixo potencial poluidor do empreendimento.   

 

NÍVEIS DE RUÍDOS 

 
A poluição sonora ocorre através do ruído, 

considerado um som indesejável, sendo uma 
forma grave de agressão à saúde pública e ao 
meio ambiente. Esta poluição pode ser definida 
como a emissão de qualquer ruído pelas 
atividades humanas, seja comercial, industrial, 
social ou recreativa, que ultrapassem 
determinados valores, confrontando o conforto e o 
bem-estar da população. 

As fontes naturais de emissão de ruídos 
geralmente não causam poluição sonora, apenas 
mal estar passageiro, já as fontes artificiais de 
emissão de ruídos são as causadoras de poluição 
sonora, como as provenientes das atividades 
humanas nas aglomerações urbanas. 

O ruído é, atualmente, uma das principais 
causas de degradação da qualidade do ambiente 
urbano, sendo os transportes os principais 
responsáveis, mas não únicos, pois existem 
outras fontes perturbantes como indústria, 
comércio, ruído de vizinhança, etc. 

A poluição sonora e o conforto acústico 
estão regulamentados em leis de esfera nacional. 
De acordo com a Portaria MINTER nº. 92 de 19 de 
junho de 1980, são considerados ruídos 
prejudiciais a saúde, à segurança e ao sossego 
público, os que atinjam mais de 70 (setenta) dB(A) 
durante o dia e 60 (sessenta) dB(A) durante a 
noite, em ambiente exterior. 

Em relação ao empreendimento, a área de 
influência direta do empreendimento apresenta-se 
sem ocupação urbana. Portanto a poluição sonora 
na área é praticamente inexistente, ocorrendo 
apenas alguns picos de ruídos devido à circulação 
de embarcações e veículos na estrada existente, 
pois os ruídos produzidos diariamente se referem 
à fauna local, não se caracterizando como 
poluição sonora. 

Existem diversos métodos de medição 
para ruídos e todos têm por objetivo encontrar um 
valor que represente de forma significativa, em 
decibel, a variação de pressão sonora do som. 

A análise realizada na área representa 
uma caracterização inicial, anterior a implantação 
do empreendimento, como forma de verificação 
do nível de ruído atual da região. 

O monitoramento de ruídos foi realizado no 
período diurno, e tiveram duração de 5 minutos 
em cada ponto. Todos os pontos analisados 
estiveram abaixo de 50 dB(A), portanto, bem 
abaixo do limite estabelecido pela legislação, que 
é de 70 dB(A). Salienta-se que esta comparação 
está sendo realizada com normas para ruídos 
urbanos, pois as mesmas consideram o nível de 
ruído no ambiente para a saúde e o sossego 
público, e não com normas de ruídos industriais, 
que consideram basicamente a sua interferência 
com a saúde e segurança dos trabalhadores 
durante o tempo de exposição dentro do local de 
trabalho. 

Nenhum dos pontos apresentou poluição 
sonora, ou seja, ruídos provenientes de atividade 
humana acima dos valores estabelecidos pela 
legislação para a saúde e sossego público.  

De uma forma geral, o lugar apresenta 
níveis de ruídos dentro dos padrões permitidos 
pela legislação. Estas informações são 
importantes durante a construção do 
empreendimento, visto que os padrões de ruídos 
e perturbação ao entorno não podem exceder os 
valores estabelecidos e, por isso, programas de 
monitoramento devem ser implantados não só 
durante a construção, mas também durante a 
operação, a fim de direcionar ações para redução 
da poluição sonora. Na operação poderão ser 
adotadas medidas mitigadoras como a 
intervenção direta na fonte, por exemplo, medidas 
de controle na transmissão como o 
enclausuramento de máquinas e a utilização de 
materiais de absorção, além da disponibilização 
de protetores auditivos para os trabalhadores. 

GEOLOGIA 

 
A área de estudo se caracteriza na parte 

emersa por um setor da planície costeira com 
cordões litorâneos e na parte submersa por 
sedimentos arenosos da superfície de fundo do 
estuário. Em superfície, a planície é composta por 
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areia fina e muito fina. Em subsuperfície, as 
sondagens geotécnicas evidenciaram diversas 
camadas com granulometria entre areia com 
grânulos e seixos até argila. 

Na parte do estuário correspondente à 
área em estudo, os sedimentos superficiais 
predominantes são areias bem selecionadas 
características do setor externo de estuário, onde 
as correntes de maré são suficientemente 
enérgicas, como para remover os sedimentos 
finos.  

Na área predomina a areia fina a muito 
fina, com apenas uma ocorrência de areia média a 
leste da desembocadura do Rio Maciel onde, 
aparentemente, há aceleração das correntes de 
maré vazante, não permitindo a deposição de 
material fino. 

 
Avaliação química dos sedimentos 
O sedimento de fundo foi coletado em 04 

de abril de 2009, em diferentes estações 
amostrais localizadas na área de influência do 
empreendimento, totalizando 7 estações. Os 
parâmetros de análise estabelecidos para a 
avaliação da condição química e do potencial de 
contaminação do sedimento foram HPA’s 
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), PCB’s 
(Bifenilas policloradas), metais, arsênio e 
organoclorados (n). 

Os metais pesados consistem em um 
grupo de elementos-traço com densidades 
atômicas superiores a 6 g cm-³. São altamente 
reativos e em condições normais não sofrem 
degradação. As principais fontes de metais 
pesados em ecossistemas aquáticos são o 
intemperismo de rochas e atividades vulcânicas 
pretéritas, a erosão e runoff em solos, atividades 
industriais, efluentes domésticos, fertilizantes e 
agroquímicos. Os metais pesados associados aos 
sedimentos são comumente classificados como 
residuais e não residuais. Os elementos residuais 
têm origem na estrutura cristalina dos minerais 
(matriz silicatada) do sedimento. Os não-residuais 
são incorporados ao sedimento por processos 
físicos e químicos como adsorção, precipitação e 
complexação com substâncias orgânicas e 
inorgânicas. Geralmente Cr, Ni, Cu, Zn, Hg, Pb, 
Cd são originados principalmente de atividades 
antropogênicas, portanto, não residuais. Os 
resultados analíticos demonstraram que o 
sedimento do Canal da Cotinga não apresenta 

nenhum tipo de restrição quanto à presença de 
metais. 

As bifenilas policloradas (PCBs) são 
compostos organoclorados resultantes da reação 
do grupo bifenila com cloro anidro na presença de 
catalisador. No Brasil não se tem registros da 
produção de PCB’s, as restrições para seu uso 
foram implementadas através da Portaria 
Interministerial 19/1981, que estabelece a 
proibição de fabricação, comercialização e uso de 
PCB’s em todo território nacional. Porém, 
equipamentos já em uso prevêem a substituição 
progressiva. Os valores registrados para as 
Bifenilas Policloradas (PCB’s) foram 
substancialmente abaixo dos limites de 
quantificação das amostras para os 30 tipos de 
bifenilas avaliadas, em todas as 7 estações 
amostrais. 

Quanto à origem, os hidrocarbonetos não 
existem apenas no petróleo, podendo ocorrer na 
natureza como produtos de biossíntese da maioria 
das plantas, algas e animais (origem diagenética e 
biogênica). Os hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPAs) são formados em processos 
de combustão incompleta de matéria orgânica 
(XAVIER et al., 2005), originados por atividades 
humanas ou naturais (BETTIN e FRANCO, 2005). 
As principais fontes dos hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos para o ambiente são a 
atividade microbiana, descarte de resíduos 
originados da incineração do lixo, produção de 
asfalto e óleo cresoto, queima de combustíveis 
fósseis e o aporte de esgotos domésticos e 
efluentes industriais (CETESB, 2001). Os valores 
determinados para as 7 estações amostrais não 
indicaram a presença de nenhum dos HPA’s 
avaliados acima do limite de quantificação das 
amostras. 

Igualmente aos demais contaminantes, os 
valores de pesticidas organoclorados observados 
podem ser considerados desprezíveis. Com 
exceção de alfa BHC, delta BHC e Aldrin, todos os 
demais estiveram abaixo dos limites de 
quantificação das amostras (0,01 µg/kg). Mesmo 
os valores detectados para BHC e aldrin, podem 
ser considerados ínfimos. Analisando os valores 
identificados em relação à distribuição espacial 
das estações amostrais, da mesma forma, 
nenhum dos pontos indicou um predomínio de 
identificação de organoclorados de forma 
concentrada.  
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GEOMORFOLOGIA 

 
Parte emersa 
As partes emersas na propriedade são 

constituídas pela planície arenosa de relevo plano, 
em que as declividades são geralmente inferiores 
a 3%, exceto nas suas bordas junto ao estuário, 
rios e canais de maré, onde a erosão gerou 
declividades maiores, formando, em alguns locais, 
falésias arenosas verticais.  

Da mesma forma, na área de implantação 
do empreendimento ocorre o predomínio de 
declividades planas, inferiores a 3%. O relevo 
suave ondulado, com declive variando de 3% a 
8%, ocorre em menor proporção e em áreas 
adjacentes às porções mais baixas, geralmente 
associadas aos mangues. Ocorre ainda em 
algumas pequenas áreas declividades de 8% a 
20%, representadas pelas bordas junto ao 
estuário, rios e canais de maré, formadas pela 
erosão típica desses locais.  

Apesar deste relevo predominantemente 
plano não apresentar restrições em relação aos 
processos erosivos, podem apresentar acúmulo 
de água em superfície em alguns trechos, em 
virtude da constituição do solo. 

 
As costas 
As costas da área são de dois tipos 

principais: planícies de maré com manguezais e 
falésias arenosas. Essas planícies de maré com 
manguezais predominam e ocorrem ao longo das 
margens do canal da Cotinga e dos rios 
Guaraguaçu e Maciel (Figura 20). Outro tipo de 
costa é caracterizado por falésias arenosas de até 
5 m de altura formadas pela erosão da planície 
arenosa por rios e canais de marés. Esta falésia 
pode ser ativa (Figura 21) ou não ativa (Figura 
22), quando a erosão cessa. Neste caso na frente 
das falésias podem se formar pequenas faixas de 
mangue. 

Para melhor entendimento e visualização, 
na Figura 23 é apresentando o mapa de 
hipsometria da área do empreendimento. 

 
Figura 20 - Costa de planícies de maré com 

manguezais no rio Guaraguaçu 

 
Figura 21 - Costa com falésia ativa formada 

pela erosão, pelo Rio Maciel, da planície 
arenosa 

 
Figura 22 - Costa com falésia inativa, com 

pequena faixa de mangue na sua frente, na ilha 
Guaraguaçu, no canal da Cotinga 
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Parte submersa 
Na área em estudo, as maiores 

profundidades do canal se localizam junto à foz do 
rio Maciel e em Ponta do Poço, onde alcançam 18 
e 25 m, respectivamente. Já a parte mais rasa, 
localizada entre estas duas depressões a 
profundidade está em torno de 10 metros. Esta 
configuração está associada a velocidade das 
correntes de maré, onde as mais rápidas escavam 
o fundo e as fracas favorecem a deposição de 
sedimentos. Este estudo mostra que não haverá 
necessidade de dragagem para o 
empreendimento, visto que as embarcações que 
farão a operação do empreendimento necessitam 
de no máximo 8 metros de profundidade. A Figura 
24 apresenta o mapa de batimetria da área, onde 
é possível verificar as profundidades encontradas.  
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HIDROGEOLOGIA 

 
A implantação de empreendimentos de 

grande porte em áreas costeiras afeta diretamente 
o ambiente continental no que se refere a seus 
corpos hídricos. O impacto se manifesta 
fisicamente desde a alteração das condições de 
infiltração de água pluvial até interferências do 
fluxo do aqüífero livre em face de edificações na 
subsuperfície. 

 
Caracterização Hidrogeológica 
O sistema aqüífero local é do tipo livre, ou 

seja, não apresenta confinamento por camadas 
rochosas impermeáveis. É constituído por 
sedimentos quartzosos com granulometria muito 
fina a fina, com intercalações descontínuas de 
argila arenosa. 

A recarga natural do aqüífero ocorre por 
infiltração direta das águas das chuvas, enquanto 
a descarga natural ocorre por evapotranspiração e 
por fluxo subterrâneo em direção às margens dos 
pequenos cursos de água no interior da área, e 
em direção às margens dos rios que limitam as 
porções insular e continental da área do 
empreendimento. 

A taxa de percolação da água através das 
camadas superficiais é lenta, pelas características 
de permoporosidade do material superficial e da 
camada cimentada por óxidos e hidróxidos de 
ferro, verificando-se na área extensos trechos 
alagados após períodos de chuva. 

 
Superfície Potenciométrica do Aquífero 

Freático 
A superfície potenciométrica apresentada 

na Figura 25 foi gerada a partir das altitudes dos 
níveis de água medidos em 21 pontos de 
sondagem executados na área, sendo 17 na parte 
insular e 4 na parte continental. 

A partir da geração da superfície 
potenciométrica foi possível verificar a existência 
de dois divisores de águas subterrâneas, um na 
ilha do Guaraguaçu, que direciona o fluxo 
subterrâneo para a margem direita do Rio 
Guaraguaçu e para margem esquerda do Rio 
Maciel, e outro na parte continental do 
empreendimento, que direciona o fluxo 

subterrâneo para a margem direita do Rio Maciel. 
Observa-se ainda, que no lado continental o fluxo 
subterrâneo se desloca no sentido das linhas de 
drenagem superficial que existem no limite 
Sudeste do terreno, e no extremo Nordeste as 
linhas de fluxo subterrâneo vão em direção ao 
Canal da Cotinga.  

 
Qualidade das águas subterrâneas 
A qualidade química da água do aqüífero 

freático na área foi determinada pela análise 
físico-química de amostras coletadas em quatro 
poços, sendo dois situados na parte insular e dois 
na parte continental do empreendimento. 

O resultado das análises, realizada no LPH 
-Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas 
(UFPR), aplicando-se os métodos analíticos 
estabelecidos pelo Standard Methods (1995), 
mostra que o parâmetro pH em todas as amostras 
estão abaixo do valor mínimo (6,5), enquanto as 
concentrações de Ferro Total nas amostras de 
dois poços apresentaram-se elevadas. No que diz 
respeito aos aspectos organolépticos, as amostras 
coletadas não se enquadram nos padrões de 
potabilidade para os parâmetros cor, odor e sabor. 
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SOLOS 

 
A avaliação das características dos solos 

em áreas residenciais, comerciais ou industriais, e 
sua distribuição na paisagem proporcionam 
subsídios e diretrizes importantes para o 
planejamento e operacionalização das obras e 
implantação da infra-estrutura necessária 
(instalações, pavimentação, redes de água e 
esgoto, galerias para águas pluviais, redes elétrica 
e de telefonia) permitindo compatibilizar o 
empreendimento com a aptidão dos recursos 
naturais do local selecionado para sua 
implantação. 

A área apresenta três compartimentos 
ambientais distintos, com diferentes 
comportamentos. O primeiro compartimento é o 
formado pelas planícies de restinga, nas suas 
porções mais elevadas. Entre os solos das 
planícies de restinga predominam espodossolos 
de textura arenosa (EMBRAPA, 1977) com 
variações em função da disponibilidade de água e 
da altura do lençol freático, por sua vez, 
dependentes do microrelevo.  

O segundo compartimento é caracterizado 
pela área inter-cordões, ou seja, as áreas da 
planície de restinga menos elevadas. Estas áreas 
apresentam como características a ocorrência 
mais acentuada de solos com lençol freático mais 
elevado e hidromórficos, e que, em determinadas 
épocas do ano apresentam-se inundados. 

O terceiro compartimento é observado nas 
margens interioranas da baía, onde a água doce 
dos rios se mistura com a água salgada do mar, 
em locais sujeitos ao fluxo e refluxo das marés. A 
ação erosiva das águas é baixa, o que permite o 
aporte de sedimento lodoso, dando origem aos 
manguezais. 

Portanto, a área está inserta sobre 
planícies litorâneas, onde os solos caracterizam-
se como predominantemente arenosos (mais de 
50% de areia), sendo alguns pouco desenvolvidos 
(Neossolos Quartzarênicos) e outros bastante 
profundos e pouco permeáveis (Espodossolos). 
Devido a baixa altitude e a proximidade com os 
Rios Guaraguaçu e Maciel, é alta a incidência de 
solos com características hidromórficas (saturação 
por água). 

As principais classes de solos de 
ocorrência na área de estudo são os 
Espodossolos, Espodossolos associados a 
Neossolos e Gleissolos. 

As classes de solos identificadas na gleba 
foram associadas a unidades de mapeamento 
simples e compostas. Sempre que possível 
procurou-se criar unidades de mapeamento 
simples, delimitando de forma isolada as classes 
de solo. Porém, em função da relativa 
complexidade morfológica, observa-se uma 
distribuição bastante heterogênea dos solos sobre 
a gleba. Em geral estes solos ocorrem 
associados, constituindo mosaicos que dificultam 
a delimitação precisa das diferentes classes. 

Tendo em vista estas observações, foram 
delimitadas as seguintes classes de solos de 
ocorrência na área: 

 
PA1 - Solos profundos, arenosos, não 

hidromórficos, relevo plano 
Apresenta-se nas porções mais elevadas 

da gleba, representando terrenos de boa aptidão 
para instalação de empreendimentos. Tem como 
terreno predominante o plano, com solos minerais, 
profundos, arenosos e não hidromórficos, com 
horizontes superficiais espessos representados 
pela camada A moderado e proeminente, e fase 
de floresta tropical de restinga (Figura 26).  

 
Figura 26– Perfil Espodossolos no rio Maciel 

 
Esta variedade de Espodossolo foi definida 

em função da seguinte combinação de 
características: alta saturação por alumínio, 
variando de 60 a até mais de 80%, horizonte 
superficial do tipo A moderado ou proeminente, 
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com drenagem impedida e a textura arenosa 
(acima de 90%) ao longo do perfil, porém sendo 
determinante a profundidade do lençol freático 
(superior a 1,5 m) e a vegetação original. Solos 
com estas características são encontrados em 
quase toda costa litorânea, em altitudes próximas 
ao nível do mar. 

De acordo com EMBRAPA (1984), 
possuem fertilidade natural muito baixa, no caso 
específico da gleba valor T abaixo de 5 
cmolc/dm3. Quando drenadas ou desprotegidas de 
vegetação, perdem rapidamente seu conteúdo de 
matéria orgânica, restando areia quartzosa que é 
componente exclusivo do solo. 

Nesta unidade desenvolvem-se terrenos 
de boa aptidão para implantação do 
empreendimento, com o predomínio de solos 
estáveis, profundos (sem limitações físicas), sem 
pedregosidade impeditiva, boa capacidade de 
carga e moderadamente susceptíveis, localizados 
sobre de declividades na faixa de 1% a 5%. 
Oferece como limitações mais significativas a 
permeabilidade baixa (devido ao horinzonte 
impermeável espódico) baixos teores de argila e 
possibilidade de ocorrência de acúmulo de água 
no perfil. 

 
 
PA2 - Solos profundos, arenosos, 

hidromórficos e não hidromórficos, relevo 
plano 

São encontrados na parte plana da área ao 
longo do Rio Guaraguaçu e Rio Maciel. O lençol 
freático está normalmente abaixo de 0,4 metros, 
porém, visto a inexistência de um sistema de 
drenagem, em locais onde ocorrem depressões 
podem ocorrer o afloramento do lençol (Figura 
27) como também alagamentos em épocas de alta 
precipitação. 

Foi definida em função da seguinte 
combinação de características: baixa saturação 
por bases (abaixo de 10%), média a alta 
saturação por alumínio (acima de 50%), horizonte 
superficial do tipo A moderado e a ocorrência de 
caráter hidromórfico em algumas porções, com 
floresta hidrófila tropical de restinga. 

São solos fortemente ácidos a 
moderadamente ácidos, com índices de pH 
variando de 3 a 4,5. Os valores mais elevados 
verificam-se sempre nos horizontes 
subsuperficiais. Os teores de Carbono são muito 

baixos, em geral inferiores a 1% na parte 
superficial. Geralmente, são solos em que a soma 
de bases e a reserva de nutrientes são baixas no 
horizonte superficial, onde o valor S é quase 
sempre inferior a 0,7 cmolc/dm3. Em profundidade 
a soma das bases trocáveis aumenta para valores 
próximos de 1 cmolc/dm3. Os valores referentes a 
saturação de bases variam muito de um local para 
outro, mas de modo geral são inferiores a 20%. 
Os teores de alumínio trocável, tanto no horizonte 
superficial quanto nos inferiores, situam-se entre 
0,2 e 0,6 cmolc/dm3. Em algumas condições, sob 
floresta, podem atingir até valores acima de 2 
cmolc/dm3. Na composição granulométrica destes 
solos a fração areia domina de forma quase 
absoluta, concorrendo com mais de 90%. Os 
restantes são representados pelas frações silte e 
argila.  

 

 
Figura 27– Afloramento do lençol freático  

 
São terrenos que apresentam topografia 

adequada, no entanto, solos de estrutura fraca, de 
baixa sustentação e lençol freático raso. Nesta 
unidade desenvolvem-se os terrenos de media 
aptidão para implantação do empreendimento, 
com o predomínio de solos estáveis, profundos 
(sem limitações físicas), sem pedregosidade 
impeditiva, boa capacidade de carga e 
moderadamente susceptíveis, localizados sobre 
de declividades na faixa de 3%, porém suscetíveis 
a alagamentos ou surgência hídrica, devendo, em 
função da localização e extensão, ser aproveitada 
para implantação do empreendimento, porém 
tomando-se os devidos cuidados quanto a 
drenagem da área e seu aterramento. Para sua 
utilização, deverão ser primeiramente drenadas e 
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depois aterradas visando reduzir as diferenças de 
cota em relação aos terrenos próximos, reduzindo 
os problemas de insalubridade e a possibilidade 
de surgência hídrica e afloramentos em superfície. 

 
GS – Solos rasos, textura arenosa e 

média, hidromórficos, vegetação de mangue 
 
Em geral, desenvolvem-se em sedimentos 

recentes nas proximidades dos cursos d’água, 
sujeitos a condições de hidromorfia, podendo 
formar-se também em áreas de relevo plano de 
terraços fluviais, lacustres ou marinhos. São 
eventualmente formados em áreas inclinadas sob 
influência do afloramento de água subterrânea 
(surgentes). São solos que ocorrem sob 
vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, 
arbustiva ou arbórea (Figura 28). 

Com freqüência podem atingir vários 
metros de profundidade sendo pobremente 
consolidados e semifluídos. 

As análises granulométricas e químicas 
realizadas nestes solos indicaram predominância 
a textura arenosa, com 94,2% de areia, 2,1% de 
silte e 3,7 % de argila. A análise química mostra 
que são solos salinos (Na+ = 90 cmolc/kg solo), 
com teores de bases (Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+) 
elevados, portanto férteis. A porcentagem de 
matéria orgânica também é moderada e o pH é 
sempre superior a 5,0 e inferior a 6,5. 

Estas áreas se caracterizam por 
apresentarem solos inadequados para a 
implantação do empreendimento e devem ser 
mantidos como áreas de preservação, mantendo 
sua cobertura vegetal natural. São áreas que 
vislumbram ainda a possibilidade de valorização 
do seu potencial educacional, ambiental e 
turístico. 

Destaca-se ainda que pela sua grande 
quantidade de sal, estes solos apresentam maior 
capacidade de corrosão no que se refere a 
estruturas metálicas enterradas. 

Quanto ao uso de pequenas extensões 
para a instalação de estradas e pontes, 
recomenda-se que a intervenção seja mínima, 
procurando utilizar equipamentos leves e sistemas 
construtivos que provoquem menores impactos 
possíveis, sendo necessário ainda estudo 
geotécnico detalhado para determinar a 
capacidade de suporte. 

No caso de aterros, recomenda-se que 
sejam precedidos pela implantação de sistemas 
de drenagem, aumentando a capacidade de 
suporte do solo e garantindo o fluxo da água. 

 
Figura 28– Perfil de Gleissolos  

 

A distribuição das unidades de 
mapeamento aqui descritas pode ser visualizada 
na Figura 29, que apresenta o mapa de solos da 
área do empreendimento. 
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Aptidão e Restrições Potenciais das Unidades para Implantação do Empreendimento 
 
Para melhor entendimento e visualização das unidades de mapeamento apresentadas 

anteriormente, são apresentadas na Tabela 2 as suas principais características e limitações à ocupação 
 

Tabela 2 - Características dos solos da área e limitações à implantação do empreendimento. 

Característica PA1 PA2 Gs 

Ambiente Planície Planície Planície 

horizonte A 20 – 40 cm 20 – 40 cm 10 – 25 cm 

Profundidade (A+B) 70 a > 300 cm 70 a > 150 cm < 70 cm 

Textura Arenosa Arenosa Média/argilosa 

Pedregosidade Ausente Ausente Ausente 

Declividade Plano a suave 
ondulado a ondulado Plano Plano 

Susceptibilidade à 
erosão Baixa (B espódico) Baixa Baixa 

Hidromorfismo Ausente Presente em parte Presente 

Lençol freático Moderado Raso Raso 

Fase de erosão Não observada Não observada Não observada 

Grau de degradação Degradação leve Degradação leve Degradação leve 

Fertilidade natural Baixa Baixa Baixa 

Aptidão agrícola Média (permeabilidade 
e fertilidade) 

Baixa (lençol freático 
e fertilidade) Baixa (presença de água) 

Potencial p/ o 
empreendimento Bom Médio (alagamentos) Baixo (alagamentos) 

Principais restrições Permeabilidade Acúmulo de água e 
alagamento 

Acúmulo de água e 
alagamento e baixa 

capacidade de suporte 

Influência sobre o 
empreendimento 

Alta (áreas 
significativas e aptas a 

implantação) 

Alta (áreas 
significativas e aptas 

a implantação) 

Baixa (área pouco 
significativa com 

restrições) 

Influência com a 
implantação do 
empreendimento 

Baixa Baixa Média 
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HIDROLOGIA 

 
A bacia do litoral (Figura 30) tem suas 

águas drenadas diretamente para o Oceano 
Atlâtico e, normalmente, apresenta cursos d’água 
pouco extensos, pois nascem próximos à costa. 
Os cursos d’água mais longos correm para o Rio 
Ribeira do Iguape, em direção ao Estado de São 
Paulo. É composta por duas grandes sub-bacias 
hidrográficas, a da baía de Paranaguá com 
aproximadamente 3.882 km² de extensão, e da a 
Baía de Guaratuba, com uma área aproximada de 
1.393 km². As outras duas bacias presentes são a 
do Mar do Ararapira e do Rio Saí-guaçu.  

 
Figura 30- Principais rios da bacia litorânea 

A bacia da baía de Paranaguá é subdividia 
nas bacias do rio Guaraqueçaba, Serra Negra, 
Tagaçaba, Cachoeira, Nhundiaquara e 
Guaraguaçu. A bacia da baía de Guaratuba é 
subdividida nas bacias do rio Cubatãozinho, 
Cubatão e São João. 

A área de influência do empreendimento 
abrange principalmente os rios Guaraguaçú e 
Maciel, além do Canal da Cotinga e parte do 
Canal da Galheta, todos inseridos no Complexo 
Estuarino de Paranaguá, conhecido como Baía de 
Paranaguá (Figura 31). 

 
Figura 31- Complexo Estuarino de Paranaguá 

Dentre os rios de maior importância para a 
área em estudo, estão os afluentes do rio 
Guaraguaçu, que são: Peri, Indaial, Meio, 
Cachoeirinha, Pombas, São Joãozinho e 
Pequeno.  

O Rio Peri nasce em Praia de Leste e 
deságua na margem direita do Rio Guaraguaçu, 
enquanto o Rio Pequeno deságua na margem 
esquerda do Rio Guaraguaçu junto à sua foz. 

Os tributários de maior importância do Rio 
Guaraguaçu são os da margem esquerda, que 
contribuem com suas cargas de sedimentos 
trazidos da Serra da Prata junto às suas 
nascentes ou tributários (SVOLENSKI, 2000, 
citado por Plano de Manejo da EEG, 2006). 

 

Canal da Galheta 
O canal da Galheta (Figura 32) está 

situado, na porção nordeste, entre as ilha das 
Cobras e do Mel e, na porção sudeste, entre a ilha 
da Cotinga, ilha Rasa da Cotinga e ilha da 
Galheta, possuindo aproximadamente 30 
quilômetros de extensão até o ponto de atracação 
do Porto de Paranaguá, servindo de rota para os 
navios que se aproximam do litoral com destino ao 
porto ou retorno deste. 
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Figura 32 - Canal da Galheta (em vermelho) e o 

município de Pontal do Paraná à esquerda 
 

O canal da Galheta é dividido pelos 
setores Alfa, Bravo Uno, Bravo Dois, Charlie Uno 
e Charlie Dois, Delta e Echo, conforme ilustrado 
na Figura 33. 

 
Figura 33 - Setores que dividem o Canal da 

Galheta 
 
Canal da Cotinga 
O Canal da Cotinga está localizado ao 

norte da área em estudo e alcança mais de 10 
metros de profundidade, segundo as cartas 
náuticas. No inicio da ocupação do Paraná, os 
primeiros colonizadores vindos de São Paulo, com 
a intenção de chegar a Paranaguá, se 
estabeleceram na Ilha da Cotinga com receio dos 
índios carijós, que dominavam a região. 

 

 

 

Bacia do Guaraguaçu 
A bacia do rio Guaraguaçu é contribuinte 

da bacia de Paranaguá (setor sul) e tem 635,5 
quilômetros quadrados de extensão, dividindo-se 
em dois grandes compartimentos: um na Serra do 
Mar, de relevo bastante acidentado; e outro na 
planície litorânea. 

O rio Guaraguaçu (Figura 34) nasce 
próximo à cidade de Matinhos, na planície 
litorânea, a poucos quilômetros da orla marinha e 
segue no sentido norte-nordeste, paralelamente à 
costa. Apesar de não possuir afluentes 
significativos ao longo de seus 61,7 quilômetros 
de percurso, tem na margem direita como 
contribuinte o rio Peri e na esquerda os rios 
Indaial (ou Sertão Grande), do Meio, 
Cachoeirinha, das Pombas, São Joaquinzinho e 
Pequeno. 

 
Figura 34- Rio Guaraguaçu próximo à ponte 

sobre a PR-407 

 

RECURSOS HÍDRICOS DA ÁREA 

 
A área é constituída basicamente por uma 

planície entre o rio Guaraguaçu e o rio Maciel, na 
parte insular, e pela planície do rio Maciel na parte 
continental, tendo como característica um relevo 
bastante plano. 

Pelas características do relevo e dos tipos 
de solos do terreno, o escorrimento superficial é 
pequeno, favorecendo o acúmulo de águas 
pluviais nas áreas mais baixas. Parte da água que 
incide sobre o terreno se infiltra no solo, porém, 
grande parte escorre, sendo conduzida por linhas 
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de escoamento superficiais até as áreas mais 
baixas e planas, seguindo após para os cursos de 
água. 

Através da elaboração do modelo 
numérico do terreno, gerado a partir do mapa 
planialtimétrico, obtido por aerofotogrametria, foi 
possível identificar, através dos caminhos 
preferenciais de escoamento superficial indicado 
pelas flechas na Figura 35, a existência de cinco 
bacias, sendo uma formada pelo escorrimento 
superficial das águas pluviais para os rios do 
Largo, das Onças e Perequê, na porção sul da 
área, e que desembocam no mar na região de 
Pontal do Sul; uma bacia maior e central, formada 
pelo escorrimento das águas pluviais para o rio 
Maciel; outra formada pelo escorrimento das 
águas para o rio Guaraguaçu; uma quarta bacia, 
formada pelo escorrimento das águas para uma 
porção de mangue localizada no norte da gleba, 
onde há bastante influência da maré; e a última, 
formada pelo escorrimento das águas diretamente 
para a baía de Paranaguá. 
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Baía 

Na área de influência do empreendimento 
corresponde ao canal da Cotinga, localizado entre 
a Ilha do Guaraguaçú e a Ilha da Cotinga. Ocorre 
na porção norte da AID do empreendimento e 
abrange a porção da ADA correspondente ao 
acesso marinho para o empreendimento. 

Canal Fluvial 
Correspondem aos rios e cursos de água 

propriamente ditos, que apresentam nascentes 
caracterizadas pelo afloramento do lençol freático 
permanentemente ou não. Nas áreas de maior 
declividade apresentam curso retilíneo, enquanto 
em áreas mais planas tendem a formar meandros, 
processo este que se dá naturalmente para 
compensar a vazão reduzida. Esta tipologia gera 
uma área de preservação permanente variável em 
função de sua largura conforme a Resolução 
CONAMA n° 303/02. 

Na área de implantação do 
empreendimento esta tipologia é representada 
pelos trechos do Rio Maciel (Figura 36), do Largo 
das Onças e Perequê, onde serão feitas as 
travessias para pontes.  

 
Figura 36- Rio Maciel próximo ao encontro 

com o rio Guaraguaçú 
Áreas Alagadas Temporariamente 
Diz respeito aos locais abaciados que 

permanecem alagadas por períodos curtos em 
função do regime pluviométrico. Os solos dessas 
porções são caracterizados por elevado teor de 
Matéria Orgânica, ocasionado pela lenta 
velocidade de degradação em ambiente anaeróbio 
e por uma camada cimentada subsuperficial, que 
dificulta a infiltração da água.  

Estes locais não implicam em Áreas de 
Preservação Permanente, pois são conseqüência 
de acúmulos de águas de chuva pela deficiência 
da drenagem, não ocorrendo afloramento de 
lençol freático (Figura 37). 

Esta tipologia foi observada nas porções 
mais baixas do terreno, na área do 
empreendimento e no seu entorno. 

 
Figura 37 – Área com acúmulo de água da 

chuva 
Linhas de Escoamento Superficial 
São locais por onde escoam as águas 

pluviais, decorrentes do relevo da área do 
empreendimento, estando normalmente 
associados às áreas alagadas temporariamente. 
Não apresentam nascente caracterizada pelo 
afloramento do lençol freático e, por sua tipologia, 
não necessitam de faixa de preservação 
permanente.  

Manguezais 
Os manguezais presentes na área em 

estudo foram enquadrados também na 
caracterização das tipologias dos recursos 
hídricos por se tratar de um ambiente totalmente 
dependente do regime hídrico das marés. 
Correspondem aos locais que permanecem 
alagados durante algumas horas do dia, em 
função do regime da maré, condicionando o 
desenvolvimento de vegetação e solo 
característico.  

Estas áreas são consideradas pela 
legislação federal como de preservação 
permanente em toda a sua extensão, não 
necessitando de faixa de preservação 
permanente. 
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Na propriedade, esta tipologia ocorre em 
toda a extensão dos rios Guaraguaçú e Maciel 
nas porções de cotas mais baixas, que 
permanecem alagadas durante a maré cheia e 
emersas na maré baixa. Ocorre também na 
porção mediana entre os rios citados, um pequeno 
braço de mar, alimentado também pelo 
escorrimento superficial da água pluvial (Figura 
38) Na área de implantação do empreendimento 
ocorre apenas em pequenos trechos onde estarão 
localizadas a ponte sobre o rio Maciel, a ponte de 
acesso ao píer e o cais. 

 

 
Figura 38 - Área de Mangue sob influência da 

maré 

 
QUALIDADE DAS ÁGUAS DOCES 
SUPERFICIAIS 

 
O termo qualidade da água é usado para 

descrever as características químicas, físicas e 
biológicas da água. Em uma bacia hidrográfica, a 
qualidade da água é influenciada pelas atividades 
humanas, uso do solo e da água, e por fatores 
naturais, como o clima, geologia e pedologia.  

A verificação do padrão de qualidade dos 
corpos d'água é necessária para identificação da 
influência do uso atual do solo sobre a qualidade 
da água e permite um monitoramento da 
qualidade dos corpos hídricos da bacia no 
decorrer do tempo. Através da análise destas 
características é verificado se a qualidade da água 
é adequada ao uso para o qual foi designada, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
legislação pertinente. 

Para caracterizar a qualidade da água 
superficial e a influência que pode estar sofrendo, 
foram determinados três pontos de análises 
dentro da área do empreendimento nos pequenos 
rios que cortam a propriedade na estrada de 
acesso, denominado Perequê, das Onças e do 
Largo. 

As amostras foram analisadas pelo Centro 
de Pesquisa e Processamento de Alimentos – 
Ceppa, um dos laboratórios da Universidade 
Federal do Paraná, para os principais parâmetros 
físico-químicos e biológicos preconizados pela 
resolução n° 357/2005 do Conama. 

Os parâmetros analisados foram 
condutividade, cor, Demanda Química de 
Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO5d), Fósforo Total, Nitrogênio total, 
amoniacal e orgânico, Oxigênio Dissolvido (OD), 
Série de Sólidos, Turbidez, pH, óleos e graxas, 
coliformes totais e Escherichia coli. Apesar de 
alguns parâmetros analisados não constarem da 
resolução Conama nº 357/05, são de grande 
importância no diagnóstico da qualidade da água. 

Para salinidade, foi realizada a verificação 
no local com aparelho refratômetro de alta 
resolução, que indicou salinidade zero nos três 
pontos, portanto, podendo ser considerados como 
água doce. 

De maneira geral, as análises 
demonstraram que a qualidade dos corpos 
hídricos na área de estudo é boa, apresenta 
apenas valores altos para DBO e cor, que podem 
ser justificados pela condição natural do ambiente, 
com alta concentração de matéria orgânica e 
baixo pH. 
 

QUALIDADE DAS ÁGUAS ESTUARINAS 

 
Os estuários são zonas de transição entre 

continente e oceano, caracterizados como corpos 
d’água costeiros, semi-fechados, com elevada 
produtividade e que apresentam uma conexão 
livre com o mar, onde a água salgada sofre 
diluição gradativa pela água doce proveniente da 
drenagem terrestre. 

A qualidade da água dos ambientes 
estuarinos e costeiros é um dos principais 
condicionantes dos organismos ali existentes. 
Estas características de qualidade respondem a 
fatores como cobertura vegetal, ação dos ventos, 
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ação de marés, aportes de água doce do 
continente, lançamento de efluentes e resíduos, 
batimetria e morfologia do ambiente. Alterações 
provocadas por trafego de embarcações, 
dragagens, aterros, construções de barragens, 
obras de retificação, bombeamento de e para os 
cursos, também influem em vários fatores e 
normalmente resultam em modificações no regime 
salino e hidrodinâmico local.  

A partir da avaliação da condição física e 
química da água é possível conhecer e 
compreender o estado de qualidade ambiental da 
zona estuarina, fornecendo subsídios a 
interpretação de outros estudos, bem como, os 
possíveis impactos gerados por atividades que 
venham a ser desenvolvidas na área de influência. 

Na caracterização do sistema estuarino 
foram contempladas análises em compartimentos 
de água salobra e salina do estuário, que em 
função da hidrodinâmica fluviomarinha, sofrem 
alterações significativas, ora continental, ora 
oceânica, na composição química e física.  

Com o objetivo de caracterizar a qualidade 
da água estuarina na área da propriedade, foram 
coletadas 11 estações amostrais, sendo 04 na 
Área de Influência Direta (AID) e 07 na Área 
Diretamente Afetada (ADA), apresentadas na 
Figura 39. 

A definição dos parâmetros avaliados 
neste trabalho foi amparada na resolução Conama 
nº 357/2005 para águas salobras e salinas e 
buscou considerar os parâmetros que melhor 
descreveriam a qualidade da água, especialmente 
os utilizados no Índice de Estado Trófico de 
Carlson. Desta forma, os parâmetros analisados 
foram: temperatura, condutividade, pH, oxigênio 
dissolvido, transparência, turbidez, salinidade, 
fósforo total, nitrogênio total kjeldahl, nitrogênio 
amoniacal, nitrato, nitrito, sólidos totais, clorofila, 
DBO, DQO, arsênio, cádmio, mercúrio, chumbo, 
níquel, zinco, selênio, cromo, cianeto total, 
coliformes termotolerantes, hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, compostos 
organoclorados, organofosforados e carbamatos. 

 
 
 

Índice de Estado Trófico 
Este índice tem como objetivo avaliar a 

qualidade da água quanto ao enriquecimento por 
nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 
excessivo das algas (eutrofização), considerando 
o fósforo total e a clorofila na superfície, bem 
como a transparência da água. 

Para a análise do grau de trofia dos corpos 
da área de influência do empreendimento foram 
determinados 3 pontos no rio Guaraguaçu (G1,G2 
e G3), 2 pontos no Rio Maciel (Mac1 e Mac 2), 
além de 2 pontos em tributários menores, 
utilizando-se a metodologia do IET - Índice de 
Estado Trófico de Carlson (CARLSON, 1977; 
LAMPARELLI, 2004) adaptado a ambientes 
subptropicais. Destaca-se que dos sete pontos 
determinados na propriedade, somente o ponto 
Mac 1 está situado na área de implantação do 
empreendimento. 

A classificação do Índice de Estado Trófico 
de Carlson adota os seguintes estados de trofia: 

Tabela 3 - Classificação do Índice de Estado 
Trófico de Carlson - IET para rios. 

Valor IET Classificação Trófica 

< 47 Ultraoligotrófico 

47<IET<52 Oligotrófico 

52<IET<59 Mesotrófico 

59<IET<63 Eutrófico 

63<IET>67 Supereutrófico 

>67 Hipereutrófico 

 
De acordo com os resultados do Índice de 

Estado Trófico, os rios podem ser classificados 
como oligotróficos e mesotróficos, conforme 
apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Valores do IET em 7 corpos lóticos na ADA e AID do empreendimento Subsea7

Ponto / 
Área de 

influência 
Valor IET 

Classificação 
Trófica 

Fósforo total 
(mg/L) 

Transparência  
(m) 

Clorofila a  
(µg/L) 

G1 – AID 48 oligotrófico < 0,01 0,80 1,7 

G2 – AID 70 oligotrófico < 0,01 0,86 1,9 

G3 – AID 50 oligotrófico 0,03 1,10 2,0 

T1 – AID 51 oligotrófico < 0,01 1,25 7,5 

Mac2 – AID 53 mesotrófico < 0,01 1,50 1,5 

T2 – AID 53 mesotrófico 0,02 1,00 13,3 

Mac1 - ADA 52 oligotrófico < 0,01 0,80 5,6 
 
 
Considerações  
Considerando-se os baixos níveis de trofia, 

os valores baixos dos parâmetros indicativos de 
poluição como série nitrogenada, fósforo e 
coliformes termotolerantes, e, da mesma forma, 
baixos valores observados para os elementos 
metálicos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 
ausência de agrotóxicos, e ainda, estudos 
anteriores na região não tenham indicado 
qualquer nível de contaminação significativo, 
conclui-se, com base nas avaliações realizadas, 
que a área de estudo não apresenta nenhum 
indício de contaminação recente por nenhum dos 
parâmetros considerados neste estudo. 
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OCEANOGRAFIA E HIDRODINÂMICA 
COSTEIRA 

 
Tendo como base a formação geológica de 

ambientes costeiros e o fato de que os mesmos 
apresentam vários estágios de desenvolvimento 
em escalas de tempo, dependentes de um lado, 
dos ciclos de glaciação e, de outro, das 
variabilidades locais (suprimento de sedimentos, 
fatores climáticos, geológicos e energéticos - 
correntes, ondas e marés), Kjerfve (1984) propôs 
uma definição sistemática para as zonas ou 
sistemas estuarinos: 

É um ambiente costeiro, com conexão 
restrita com o oceano adjacente, a qual 
permanece aberta pelo menos 
intermitentemente. Esse sistema pode ser 
dividido em três regiões distintas: 

a- Zona de maré do rio (ZR), a parte fluvial 
contendo apenas água doce, mas sujeita à 
influência da maré; 

b- Zona de mistura (ZM), o estuário 
propriamente dito, que se caracteriza pela 
mistura de massas de água distintas (doce 
e do mar) e consequentemente por uma 
acentuada variação espacial e temporal 
das propriedades. Esta zona estende-se 
entre a ZR e a entrada do estuário 
(desembocadura); em alguns casos esta 
última pode ser limitada fisicamente por 
uma barra de areia de maré enchente ou 
um delta de maré vazante; 

c- Zona costeira (ZC), a região costeira do 
mar adjacente, que se caracteriza por uma 
maior turbidez se comparada ao ambiente 
adjacente; horizontalmente essa zona se 
estende até a chamada zona frontal. 

O complexo estuarino da Baía de 
Paranaguá pode ser classificado como um 
estuário parcialmente misturado do tipo b, isto é, 
apresentando-se lateralmente não-homogêneo em 
alguns locais e estágios da maré. Verticalmente, a 
estrutura da coluna d’água é principalmente 
homogênea, com exceção de certos momentos, 
principalmente no inicio da maré enchente, 
quando duas camadas de densidades diferentes 
aparecem bem marcadas. 

A região de Antonina apresenta rápida 
resposta a elevados valores de precipitação, 
ocorrendo, nesses casos, valores de salinidade 
próximos a zero e elevado aporte de sedimentos 
em suspensão. Já no eixo sul-norte, entre a Ponta 
do Poço e Guaraqueçaba as variações de 
salinidade são menores, nas quais os valores 
mínimos de salinidade são superiores a 5 ups. 

Outra importante diferença nos padrões do 
Complexo Estuarino de Paranaguá pode ser 
observada entre o verão e o inverno, onde os 
valores salinos são fortemente influenciados pelos 
períodos de chuvas e secas. 

O intercâmbio de propriedades entre o 
sistema interno e o mar aberto é principalmente 
governado pelo regime de marés, sendo 
consideravelmente diferente nas marés de sizígia 
(maior amplitude) e quadratura (menor amplitude). 

O regime de maré é o principal mecanismo 
de fornecimento de energia para o sistema, fora a 
energia solar, apresentando amplitude média de 
2,2 m e caráter predominantemente semidiurno.  

O Complexo Estuarino de Paranaguá 
apresenta uma amplificação da variação do nível 
do mar em direção a montante, começando com 
1,2 metros em Pontal do Paraná e 2,8 metros em 
Antonina (LESSA et al, 1998; MANTOVANELLI, 
1999). Essa amplificação da maré é controlada 
basicamente por ressonância, que depende da 
frequência de oscilação da onda de maré e do 
comprimento do estuário (CAMARGO, 1998). 

O prisma de maré (volume de água que 
entra e sai da baía num ciclo de maré) é de 1,32 
quilômetros cúbicos, sendo a intrusão da maré 
(distância percorrida pela onda de maré dentro da 
Baía) de 2,63 quilômetros e o tempo do fluxo 
(tempo necessário para que a água estuarina seja 
trocada) de 3,49 dias. O tempo de renovação da 
água doce (tempo de fluxo ou descarga) na Baía 
de Paranaguá situa-se entre três e dez dias. Em 
condições de elevado e constante aporte de água 
doce, o que geralmente ocorre no verão, o tempo 
de renovação tende a ser menor. 

As correntes de maré são fortes, 
caracterizando um estuário do tipo positivo 
(MARONE et al., 1995), em que ocorre a 
exportação de água e de propriedades para mar 
aberto, sendo consequência da influência do atrito 
lateral e de fundo, o qual é gradativamente maior 
em direção à cabeceira e gradativamente menor 
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em direção à desembocadura (CAMARGO, 1998), 
assim como do aporte de água doce e à 
circulação residual. 

Em relação aos estudos das ondas no 
litoral paranaense, são muito reduzidos, e 
demonstram o predomínio de ondas advindas de 
leste (E) e sudeste (SE). 

Porém, dentro do complexo estuarino 
pouco do efeito do clima de ondas oceânicas é 
sentido, devido à proteção natural da costa e, 
especialmente, a Ilha do Mel na entrada do CEP. 
Já na desembocadura do CEP, o predomínio de 
ondas do quadrante S-SE gera uma deriva 
litorânea orientada para norte. O lançamento de 
garrafas de deriva nos canais Norte e Galheta 
confirmou que as correntes predominantes na 
zona costeira adjacente ao CEP são na direção 
norte (MARONE et. al., 1995). 

Modelagem da Dinâmica da Água e dos 
Sedimentos  

O principal objetivo deste estudo é 
identificar a ocorrência de modificações nos 
padrões hidrodinâmicos e de transporte de 
sedimentos devido à instalação da Base de 
Paranaguá da Subsea7. 

Dessa forma, faz-se necessário entender o 
comportamento hidrodinâmico atual na região. 
Para essa tarefa foram utilizados dados históricos 
de correntes, dados recentemente amostrados 
para este estudo, bem como a utilização de 
modelagem numérica e de transporte de 
sedimentos. 

Foi utilizado neste trabalho o modelo 
numérico ECOMSED, que consiste em um código 
computacional tridimensional da hidrodinâmica e 
transporte de sedimentos desenvolvido pela 
HydroQual para aplicação em sistemas marinhos 
e de água doce. 

Os resultados do modelo hidrodinâmico  
para correntes nas diversas situações de maré: 
quadratura, sizígia, enchente, e vazante, 
demonstraram que a presença do píer proposto 
não altera significativamente a magnitude e a 
direção das correntes na área de influência direta 
do empreendimento, conforme apresentado nas 
Figuras 40 e 41. 

 
Figura 40 - Hidrodinâmica em maré de sizígia 

vazante antes da construção do píer 

 
Figura 41 1- Hidrodinâmica em maré de sizígia 

vazante após construção do píer 
No que diz respeito aos resultados do 

modelo de transporte de sedimentos, foi realizada 
modelagem de transporte de sedimentos durante 
um ciclo completo de maré. A descarga sólida 
proveniente do rio Maciel foi estimada com base 
no máximo valor verificado no estudo de 
Mantovanelli (1999).  

Observa-se na Figura 42 e Figura 43 que 
a presença do empreendimento não apresenta 
impactos significativos na deposição de 
sedimentos na área de influência direta do 
empreendimento. 
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Figura 42- Hidrodinâmica do transporte de 
sedimentos antes da construção do píer 

 
Figura 43 - Hidrodinâmica do transporte de 
sedimentos depoisda construção do píer 
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MEIO BIÓTICO – Biota Terrestre 

 
Flora 
Os variados ambientes do estado do 

Paraná permitem a ocorrência de diversificadas 
tipologias vegetais. Assim podemos separar as 
formações florestais do estado em três grandes 
unidades fitogeográficas, que se diferenciam 
florística e fitofisionomicamente como resultado 
das variações de relevo e clima, sendo elas: 

• Floresta Ombrófila Densa; 

• Floresta Estacional Semidecidual; e 

•  Floresta Ombrófila Mista. 

No que diz respeito à região litorânea do 
Estado do Paraná, onde se encontra a área do 
empreendimento, o Sistema de Classificação da 
Vegetação Brasileira elaborado pelo IBGE (1992) 
descreve as formações vegetais da seguinte 
forma: 

Sistemas Edáficos de Primeira 
Ocupação 

Ao longo do litoral, nas planícies fluviais e 
ao redor das depressões aluvionares (pântanos, 
lagunas e lagoas), ocorrem geralmente terrenos 
instáveis, que são cobertos com vegetação em 
constante sucessão. 

Essa vegetação de primeira ocupação de 
caráter edáfico ocupa os terrenos rejuvenescidos 
ora por deposições seguidas de areia marinha nas 
praias e restingas, ora por aluviões fluviomarinhos 
nas embocaduras dos rios, ou por solos 
ribeirinhos aluviais e lacustres (IBGE, 1992). 

Formação Pioneira com Influência 
Marinha (restinga) 

Sob esta denominação encontram-se 
comunidades vegetais que recebem influência 
direta do oceano, ocorrendo principalmente em 
substratos arenosos pobres e deposições 
marinhas recentes (dunas e banhados 
interdunais). 

Na restinga é possível encontrar uma 
grande variedade de formações vegetais, 
podendo ser herbácea de praia, dunas, arbustiva 

pós-praia, arbustiva lenhosa, floresta seca e 
floresta inundada (paludosa ou brejosa). 

Formação Pioneira com Influência 
Fluvial (brejos e várzeas) 

Segundo o IBGE (1992), trata-se de 
comunidades vegetais das planícies aluviais que 
sofrem cheias dos rios nas épocas chuvosas, ou 
então das depressões alagáveis o ano inteiro. 

Formação Pioneira com Influência 
Fluviomarinha (manguezais) 

O mangue se desenvolve na zona de 
contato das águas marinha e fluvial, onde existe 
grande tensão e instabilidade ecológica. O 
escoamento dos rios é alternadamente represado 
ou liberado pela maré e, em consequência disso, 
são criadas zonas de águas salobras 
periodicamente calmas, onde são depositados 
sedimentos finos. Assim surgem ambientes com 
flora e fauna adaptadas. 

Floresta Ombrófila Densa 
O termo Floresta Ombrófila Densa foi 

criado por Ellemberg e Mueller Dombois, em 
1965, substituindo o antigo termo Pluvial (de 
origem latina) por Ombrófila (de origem grega), 
ambos com o significado de “amigo da umidade” 
(IBGE 1992). Esse tipo de formação vegetacional 
é, por muitas vezes, chamado de Mata Atlântica, 
Floresta Atlântica (LEITE, 1994), Floresta Pluvial 
Tropical Atlântica (IBAMA, 2003) ou Mata Pluvial 
Tropical da Serra do Mar (MAACK, 1981). 

Os aspectos fitossociológicos da Floresta 
Ombrófila Densa podem variar de acordo com a 
distribuição geográfica de suas comunidades na 
região de ocorrência natural e estão associados 
aos fatores edáfico-climáticos e à proximidade de 
outras formações vegetais. 

Esse tipo vegetacional pode ser dividido 
em subformações de acordo com sua altitude, 
sendo que na região litorânea ocorrem 
principalmente: 

• Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas (0-50m); 

• Floresta Ombrófila Densa 
Submontana (50-600m); 

• Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
(independe de altitude); 
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Sistema de Vegetação Secundário 
(antropismo) 

A vegetação secundária predomina nas 
unidades fitoecológicas atuais em função do 
grande impacto causado pelo homem em seu 
ambiente. Há uma grande variabilidade nessas 
comunidades, onde fatores como tipo de uso da 
terra e época de abandono determinam as 
condições físicas, químicas e biológicas do solo. 
Após passar por uma série de estágios 
intermediários, essas comunidades convergem 
para florestas. Mesmo que elas atinjam a 
fisionomia anterior, nunca recuperarão a 
diversidade florística original (KUNIYOSHI, 1994). 

 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

 
A vegetação observada na área do 

empreendimento conforme nomenclatura do IBGE 
(1992) e adaptações, é composta por: Floresta de 
Restinga em Estágio Pioneiro de Regeneração, 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária, Floresta Ombrófila Densa 
das Terras Baixas em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária, Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária, Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Avançado de Sucessão 
Secundária, Formação Pioneira com Influência 
Fluviomarinha (manguezal), além de áreas 
antropizadas. Nestas, algumas correspondem a 
locais desprovidos de vegetação, e outras, a 
porções recobertas por espécies de gramíneas 
que eram utilizadas para pastagem, além de 
edificações e arruamentos existentes.  

Destaca-se que na área do 
empreendimento não foi encontrada vegetação 
primária, apenas áreas que já sofreram alterações 
pelo homem. 

A cobertura vegetal predominante na área 
do empreendimento é a Floresta Ombrófila Densa 
das Terras Baixas em estágio médio de sucessão 
secundária, que cobre quase 50% da área total da 
propriedade, seguida da Formação Pioneira com 
Influência Marinha (ou Floresta de Restinga) em 
estágio inicial de sucessão secundária e da 
Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha 
(manguezal), que abrangem cerca de 20% da 
propriedade cada uma. 

O restante da propriedade apresenta as 
mesmas formações em diferentes estágios de 
sucessão, além de pequenas áreas já 
antropizadas, sem cobertura vegetal. 

No que diz respeito à área de implantação 
do empreendimento propriamente dita, a 
cobertura vegetal predominante é a Formação 
Pioneira com Influência Marinha em estágio inicial 
de sucessão secundária, que representa quase 
67% da área de ocupação do empreendimento, 
seguida pela Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em estágio médio de sucessão (27%).  

Na Tabela 5 encontram-se as tipologias 
vegetais observadas na área do empreendimento, 
com seus respectivos valores de ocupação em 
hectares e porcentagens, estando apresentadas 
pela área total da propriedade (AID) e pela área 
de implantação do empreendimento (ADA). 

Na Figura 44 é apresentado o mapa da 
cobertura vegetal da área total da propriedade 
(AID) com indicação da área de implantação do 
empreendimento (ADA).  
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Tabela 5 - Tipologias Vegetais da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do 
empreendimento. 

Tipologia Vegetal (AID) Área (ha) Área (%) 

Floresta de Restinga em Estágio Pioneiro de Regeneração 19,22 0,74 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 594,24 22,80 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 85,92 3,30 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 1261,51 48,40 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Avançado de 
Sucessão Secundária 81,65 3,13 

Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha (manguezal) 550,29 21,11 
Áreas Antropizadas 13,50 0,52 
TOTAL (Área total da AID) 2606,32 100 
Tipologia Vegetal (ADA) Área (ha) Área (%) 

Floresta de Restinga em Estágio Pioneiro de Regeneração 0,08 0,18 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 29,89 66,17 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 0,10 0,22 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 12,11 26,81 

Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha (manguezal) 1,23 2,73 
Áreas Antropizadas 1,75 3,88 
TOTAL (Área total da ADA) 45,14 100 

 

 



�

��������

�	
���
�

���	�����

���������
�������

�����

����
�������������
�

���� 	
�� �!	�����	���������		��	�
��� ����"#���$#%�

&����!���
'�	��	��(������!��)	���
!��*�+��,�������	����!
��-�	���!�-���


�	
��./
�0����	�����	�����	���!��&�	���
	
���
�11�2���"�����-�3
	�4
�����2 ��5$

3�!	
	�+���

(�����/
�����-����!��

)	���!��-��
'	��!���-'�	��.6��

7���!�
7�-����!���	
�	��!�!�

*-������./
�!
��-�	���!�-���


(����./


#8����

#8����

#85���

#85���

#89���

#89���

#5����

#5����

#�55��� #�55���

#�59��� #�59���

#�#���� #�#����

#�#1��� #�#1���

�
	-�./
���
���	���
-�*�+��,�����&�	��:�
�-������
���
���	
�!�������	�./

�
	-�./
���
���	���
-�*�+��,�����&�	��:�
�-������
�*������!��2�����/
�2����!�	��
��
	�����;-'	<+����������!����		���=��>���
�-������
�*�������!��2�����/
�2����!�	��
��
	�����;-'	<+����������!����		���=��>���
�-������
�&�!�
�!��2�����/
�2����!�	��
��
	�����;-'	<+����������!����		���=��>���
�-������
� ���.�!
�!��2�����./
�2����!�	��
�
	-�./
���
���	���
-�*�+��,����������
�&�	��:�
)	��� ��	
��4�!�

2�'���#�!
�=	����
2�	��.
��7�� �

;���'	
�%�1��$

�����<	�
�!��*-����
� -'������
=����!��2
�!��-���	�����

"20=2� �#"

���
	�!
���
���
��!
��2
:��
	�"
��

 ���?��	���'�

�����2/
���!	
��

���
	�@
�,��


�!�
�;�
.�

��
�
!
�7

�	


������!���
����

��
�?
��	�

��
.�

��

�&�

����

���
����

A;
2



Relatório de Impacto Ambiental Subsea 7 do Brasil 

   
 
 

60 

Floresta de Restinga em Estágio 
Pioneiro de Regeneração 

Esta fisionomia está representada por 
pequenas manchas localizadas na porção central 
e sul da propriedade, com 19,22 hectares, 
representando cerca de 0,74% da área da 
propriedade e 0,18% da área de implantação do 
empreendimento (Erro! Fonte de referência não 
encontrada.gura 45). 

 
Figura 45 - Aspectos da vegetação pioneira da 

floresta de restinga 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial 

de Sucessão Secundária 
Esta fisionomia está distribuída de forma 

aleatória em toda a propriedade, ocupando 594,24 
hectares da área total, o que representa 
aproximadamente 23% da área total, e 29,89 da 
área de implantação do empreendimento 
propriamente dita, representando cerca de 66% 
da área de implantação (Figura 46). 

 
Figura 46 - Aspecto do interior da vegetação 

de restinga em estágio inicial 

Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 

Esta formação vegetal localiza-se na 
porção sul da propriedade, ocupando 85,92 
hectares da área total e 0,1 hectares da área de 
implantação do empreendimento, representando 
cerca de 3,3% e 0,22%, respectivamente (Figura 
47). 

 
Figura 47 - Interior da floresta em estágio 

inicial de sucessão secundária 

 
Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 

Esta formação vegetal encontra-se pouco 
alterada e ocorre sobre solos de maior saturação 
hídrica, recobrindo a maior parte da propriedade, 
com 1.261,51 hectares, representando 48,40% da 
área total. Na área de implantação do 
empreendimento ocupa 12,11 hectares, 
representando 26,81% da área de implantação do 
empreendimento (Figura 48). 
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Figura 48 - Interior de floresta em estágio 

médio de sucessão secundária 
Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas em Estágio Avançada de Sucessão 
Secundária 

A vegetação em estágio avançado (Figura 
49) se encontra na forma de duas manchas, uma 
localizada apenas na porção sudoeste e outra na 
porção central da propriedade, com 81,65 
hectares, representando 3,13% da área total do 
empreendimento. Destaca-se que esta formação 
vegetal não ocorre na área de implantação do 
empreendimento. 

 
Figura 49 - Aspecto do interior da floresta em 

estágio avançado de sucessão secundária 
Formação Pioneira com Influência 

Fluviomarinha (manguezal) 
Esta formação se encontra em bom estado 

de conservação e apresenta pouca alteração, 
localizada principalmente nas margens do canal 
da Cotinga e dos Rios Guaraguaçu e Maciel, 
ocupando 550,29 hectares da área total (21,11%) 

e 1,23 hectares da área de implantação do 
empreendimento (2,73%). 

O manguezal (Figura 50) é um 
ecossistema associado à Floresta Atlântica e bem 
representado ao longo do litoral brasileiro, 
considerado no Brasil como Área de Preservação 
Permanente, estando incluso em diversos 
dispositivos constitucionais. 

 
Figura 50 - Vista geral da área com manguezal 

Áreas antropizadas 
As áreas antropizadas estão 

representadas por pequenas clareiras localizadas 
na porção sul, onde há restos de construção de 
uma antiga serralheria (Figura 51), além da 
estrada de acesso existente e clareiras na porção 
central da propriedade. 

 
Figura 51 - Edificação demolida em meio à 

vegetação pioneira 
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LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO 
 
O levantamento fitossociológico consiste 

na avaliação da estrutura, funcionamento, 
dinâmica e distribuição das espécies de uma 
determinada área. 

Neste estudo, foi realizado em todas as 
áreas que se apresentavam com vegetação 
arbórea diversificada, ou seja, nas formações de 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária e na Floresta Ombrófila 
Densa das Terras Baixas em Estágio Inicial, 
Médio e Avançado de Sucessão Secundária. 
 

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 

 
Para o levantamento fitossociológico na 

área total destinada ao empreendimento foi 
amostrado um total de 97 parcelas, o equivalente 
a 19.400 metros quadrados, correspondendo ao 
levantamento de 3.011 indivíduos, pertencentes 
a 58 espécies, 44 gêneros e 25 famílias 
botânicas. Destas, Myrtaceae, Lauraceae, 
Clusiaceae e Aquifoliaceae foram as famílias 
botânicas que se destacaram em todas as 
tipologias amostradas, demonstrando a 
importância desses grupos no Bioma Mata 
Atlântica. 

A Figura 52 traz a localização e 
identificação das parcelas do levantamento 
fitossociológico realizado na área total do 
empreendimento. 

Floresta de Restinga em Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

Esta tipologia florestal foi amostrada em 46 
parcelas com 1.635 indivíduos, pertencentes a 30 
espécies distribuídas em 14 famílias botânicas. 

Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 

Nos remanescentes florestais amostrados 
em estágio inicial de sucessão secundária foram 
alocadas sete parcelas com 250 indivíduos 
pertencentes a 25 espécies e 15 famílias 
botânicas. 

Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 

No levantamento fitossociológico realizado 
nos remanescentes da floresta em estágio médio 
de sucessão secundária foram realizadas 32 
parcelas, resultando no levantamento de 788 
indivíduos, pertencentes a 49 espécies e 21 
famílias botânicas. 

Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Avançado de Sucessão 
Secundária 

Essa tipologia florestal está caracterizada 
pela presença de estratos arbóreos bem definidos, 
estando o dossel constituído por árvores de maior 
porte, de espécies remanescentes de fases 
sucessionais anteriores ou por tardias que 
eventualmente encontraram ambiente favorável à 
sua instalação. 

Nessa tipologia florestal foi amostrado um 
total de 12 parcelas, correspondendo ao 
levantamento de 338 indivíduos, pertencentes a 
41 espécies distribuídas em 19 famílias botânicas. 
 
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 
O levantamento fitossociológico da área de 

implantação do empreendimento propriamente 
dita foi realizado nas áreas onde haverá 
necessidade de supressão de vegetação para 
instalação do empreendimento, incluindo a base 
de soldagem e a via de acesso, nas formações de 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária e na Floresta Ombrófila 
Densa das Terras Baixas em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária. 

A amostragem foi realizada num total de 
40 parcelas, distribuídas em 22 para Floresta de 
Restinga e 18 para a Floresta Ombrófila, 
equivalendo a 8.000 metros quadrados 
amostrados, correspondendo ao levantamento de 
911 indivíduos, pertencentes a 33 espécies, 27 
gêneros e 17 famílias botânicas, onde 
Myrtaceae, Lauraceae e Clusiaceae se 
apresentaram como principais. 
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Floresta de Restinga em Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

Nesta tipologia florestal foram alocadas 22 
parcelas, resultando em 523 indivíduos, 
pertencentes a 29 espécies e 14 famílias 
botânicas. A família mais representativa foi 
Myrtaceae, presente em todas as parcelas, com 
143 indivíduos amostrados. 

Floresta Ombrófila Densa das Terras 
Baixas em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 

Dentro dessa tipologia foram alocadas 18 
parcelas, resultando em um total de 388 
indivíduos amostrados, pertencentes a 31 
espécies e 16 famílias botânicas. 
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SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

 

A supressão da vegetação será realizada 
somente nas áreas onde estão previstas 
instalações do empreendimento, as quais foram 
selecionadas, prioritariamente, aquelas com 
vegetação em estágio inicial, onde já houve 
degradação pela ocupação pretérita do terreno. 

Aproximadamente 2,2 quilômetros da 
estrada interna já existente na propriedade foram 

incorporados ao projeto da via de acesso ao 
empreendimento, direcionando a ocupação para 
áreas sem cobertura vegetal relevante e que já 
apresentam “efeito de borda”. Além disso, optou-
se pela adaptação do projeto na porção onde 
serão construídas as instalações portuárias, como 
forma de reduzir a intervenção na linha de costa, 
proporcionando a manutenção da vegetação de 
mangue existente. 

A quantificação da área de supressão de 
vegetação em relação a cada tipologia vegetal 
identificada no terreno é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Quantificação da área de supressão para cada tipologia vegetal. 

Tipologia Vegetal (ADA) 
Área 
 (ha) 

Área 
 (%) 

% em 
relação à 
área total* 

Floresta de Restinga em Estágio Pioneiro de Regeneração 0,08 0,18 0,00 
Floresta de Restinga em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 29,89 66,17 1,15 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 0,10 0,22 0,00 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária 12,11 26,81 0,46 

Formação Pioneira com Influência Flúviomarinha (Manguezal) 1,23 2,73 0,05 
Áreas Antropizadas 1,75 3,88 0,07 
Total 45,17 100 1,73 
* * Área total = 2.606,32 ha 

 

Algumas destas áreas de supressão estão 
localizadas em áreas de preservação permanente 
(APP) definidas pela legislação ambiental. Tais 
áreas são representadas pelas faixas com largura 
de 30 metros ao longo dos rios do Largo, das 
Onças e Perequê, as áreas de Mangue em toda 
sua extensão, as faixas com largura variável ao 
longo do Maciel e ainda a faixa de 500 metros no 
entorno da baía de Paranaguá. 

A quantificação das áreas de supressão 
em APP para cada tipologia identificada na área é 
apresentada na Tabela 7, enquanto na Figura 53 
é apresentada a localização das áreas de 
supressão também para cada tipologia vegetal 
encontrada na propriedade. 
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Tabela 7 - Quantificação da área de supressão em APP para cada tipologia vegetal. 

Tipologia Vegetal (ADA)  Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Em relação 
à área de 

ocupação* 
(%) 

Em relação 
à área 

total**   (%)

Floresta de Restinga em Estágio Pioneiro de Regeneração 0,008 66,00 0,02 0,000 

Floresta de Restinga em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 17,48 0,03 38,70 0,671 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 0,019 0,07 0,04 0,001 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas em Estágio Médio 
de Sucessão Secundária 7,61 28,76 16,87 0,292 

Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha (Manguezal) 1,23 4,65 2,73 0,047 

Áreas Antropizadas  0,12 0,48 0,28 0,005 

Total  26,48 100 58,64 1,016 
* Área de ocupação = 45,17 ha 

* * Área total = 2.606,32 ha 

 

Procedimentos de supressão vegetal 
A supressão vegetal para instalação do 

empreendimento representa um dos itens mais 
relevantes na consideração dos impactos. É um 
processo que exige licenciamento pelo órgão 
ambiental responsável, desta maneira, só é 
realizado a partir da emissão da autorização pelo 
mesmo. Portanto, a fase de implantação 
apresentará uma autorização de corte para as 
atividades previstas em cronograma, além da 
intervenção em área de APP prevista em projeto. 
No entanto, essa área suprimida será 
devidamente compensada. 

A supressão vegetal na área do 
empreendimento ocorrerá de forma planejada, 
adotando medidas que visam minimizar os 
impactos causados por esta atividade, garantindo 
que a supressão ocorra somente na área 
autorizada pelo órgão ambiental, evitando danos a 
outras porções vegetais. Para isso, esta atividade 
será acompanhada por profissionais 
especializados de maneira a proporcionar às 
espécies da fauna tempo e rota de fuga para os 
remanescentes florestais da área e para a 
Unidade de Conservação a ser instalada na 
propriedade como medida compensatória. Será 

realizado também o resgate de espécies da flora 
de importância relevante, que poderão ser 
transplantadas ou destinadas a formação de 
mudas em viveiro. 

Inicialmente está prevista uma inspeção da 
área por profissionais capacitados para verificação 
da presença de fauna, gerando um relatório de 
início das atividades. Da mesma forma, quando 
cessada a supressão vegetal, será gerado um 
relatório final contendo as atividades realizadas no 
período de acompanhamento da supressão 
vegetal, incluindo as atividades de resgate e 
relocação de fauna. 

Posteriormente, a fase de supressão será 
iniciada através do bosqueamento da área com 
facão e corte da vegetação arbórea com 
motosseras, promovendo o tombamento das 
árvores para o centro do empreendimento, 
assegurando a integridade da vegetação 
adjacente à área de supressão. 

O acompanhamento da supressão vegetal 
por profissional habilitado, a delimitação das áreas 
de supressão, o corte lento e direcionado aos 
remanescentes florestais, a orientação dos 
colaboradores sobre os procedimentos adequados 
de supressão, além do resgate e relocação de 
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fauna e flora para Unidade de Conservação a ser 
implantada na área do empreendimento, são 
algumas das medidas que serão tomadas pelo 
empreendedor para minimizar os impactos 
gerados pelas atividades de supressão. 

A madeira suprimida será selecionada, 
tratada e manejada para ser utilizada de forma 
sustentável na própria obra. Havendo madeira que 
não será utilizada na obra, a mesma poderá ser 
doada a instituições públicas ou projetos 
ambientais na região, ficando a definição a cargo 
do órgão ambiental competente.  
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FAUNA  
 

Mastofauna 
O termo “mastofauna” é utilizado para 

denominar os mamíferos de pequeno, médio e 
grande porte, como morcegos, pacas e onças. 

Na Tabela 8 são apresentadas as 
espécies registradas na área de estudo e seus 
respectivos status de ameaça no Paraná 
(MARGARIDO e BRAGA, 2004) e no Brasil 
(IBAMA, 2003). A Figura 54 apresenta o rastro de 
tatu galinha identificado na propriedade. 

 
Figura 54 – Rastro de tatu-galinha na AID do 

empreendimento 
 

 

 

Tabela 8 - Espécies registradas na área de estudo e seus respectivos status de ameaça no Paraná 
(MARGARIDO e BRAGA, 2004) e no Brasil (IBAMA, 2003). 

Espécie Nome popular 
Status 

no Paraná 
Status 

no Brasil 

Metachirus 
nudicaudatus cuíca DD - 

Chironectes minimus cuíca-d’água DD - 

Gracilinanus agilis guaiquíca DD - 

Caluromys philander cuíca DD - 

Dasypus 
septemcinctus tatu-mulita DD - 

Cuniculus paca paca EN - 

Chiroderma doriae morcego VU DD 

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno VU VU 

Leopardus pardalis jaguatirica VU VU 

Leopardus wiedii gato-do-mato-maracajá VU VU 

Puma yagouarundi gato-mourisco DD - 

Puma concolor puma VU VU 

Lontra longicaudis lontra VU NT 

Pecari tajacu cateto VU - 

Sotalia guianensis boto-cinza VU DD 
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Os dados obtidos no estudo de 
mastofauna comprovam a alta riqueza de 
espécies de mamíferos na área do 
empreendimento. A presença de determinadas 
espécies animais como o puma, o cateto, e 
demais espécies ameaçadas de extinção, 
caracteriza-se como uma valiosa informação que 
evidencia a qualidade ambiental da área avaliada 
e a importância da sua conservação. 

Avifauna 
O estudo de avifauna na área do 

empreendimento tem por objetivo apresentar as 
aves de ocorrência na propriedade. 

O diagnóstico da avifauna indicou a 
presença de um total de 382 espécies de aves na 
área de influência do projeto da estação de 
soldagem Subsea7 no litoral paranaense, 
pertencentes a 22 ordens e 67 famílias, incluindo 
as informações bibliográficas. 

Na Tabela 9 são apresentadas as 
espécies de aves que ocorrem na área de 
influência do empreendimento e são consideradas 
ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção, 
com a indicação da categoria de ameaça de cada 
uma em nível estadual, nacional e mundial, e das 
espécies comprovadamente registradas em 
campo.

 

Tabela 9 - Espécies de aves ameaçadas, quase ameaçadas ou insuficientemente conhecidas na área de 
influência do projeto da estação de soldagem Subsea7 em Pontal do Paraná, 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 pinguim-de-magalhães NT NT - 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa EN - - 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande DD - - 

Leucopternis lacernulatus gavião-pombo-pequeno EN VU VU 

Tryngites subruficollis maçarico-acanelado DD NT NT 

Thalasseus maximus trinta-réis-real NT - - 

Amazona brasiliensis papagaio-de-cara-roxa EN VU VU 

Strix virgata coruja-do-mato DD - - 

Chloroceryle aenea martinho NT - - 

Chloroceryle inda martim-pescador-da-mata NT - - 

Piculus flavigula pica-pau-bufador NT - - 

Myrmotherula unicolor choquinha-cinzenta - NT NT 

Stymphalornis acutirostris bicudinho-do-brejo EN EN EN 

Scytalopus indigoticus macuquinho - NT NT 

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato - NT NT 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano DD NT NT 

Phylloscartes kronei maria-da-restinga VU VU VU 

Platyrinchus leucoryphus patinho-gigante EN VU VU 
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Espécie Nome popular 
Categoria de ameaça 

Paraná Brasil Mundo

Procnias nudicollis araponga - VU VU 

Pyroderus scutatus pavó NT - - 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul - NT NT 

Tangara peruviana saíra-sapucaia - VU VU 

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue VU - - 

Sporophila frontalis pixoxó VU VU VU 

Sporophila falcirostris cigarra-verdadeira VU VU VU 

 

 

As Figuras 55, 56 e 57 apresentam o 
registro fotográfico de algumas espécies 
visualizadas em campo. 

 
(Foto: Raphael E. F. Santos) 

Figura 55 – Savacu-de-coroa (Nyctanassa 
violacea)  

 

A região onde se localiza a área prevista 
para a construção do empreendimento é muito 
rica e diversificada em relação à comunidade de 
aves, podendo ser considerada como uma das 
mais relevantes do estado. 

 
 
 

 
(Foto: Raphael E. F. Santos) 

Figura 56 – Araponga (Procnias nudicollis),  
 

 
(Foto: Raphael E. F. Santos) 

Figura 57 – Choquinha-cinzenta (Myrmotherula 
unicolor). 
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Herpetofauna 
O termo “herpetofauna” é utilizado para 

denominar anfíbios e répteis, como por exemplo 
sapos e cobras, respectivamente. 

Quanto aos anfíbios, foram registradas 27 
espécies de anuros, distribuídos em dez gêneros 
e cinco famílias, conforme apresentado na Tabela 
10. 

Em relação aos répteis, foram registradas 
36 espécies de répteis, distribuídos em 30 
gêneros e 13 famílias, conforme apresentado na 
Tabela 11. 

As Figuras 58, 59 e 60 apresentam o 
registro fotográfico das espécies visualizadas em 
campo. 

 
Figura 58 – Anuro L. ocellatus . 

 
Figura 59 – Jacaré do papo amarelo (Caiman 

latirostris)  

 
Figura 60 – Caninana (Spilotes pullatus) 

 
 

Tabela 10 - Anfíbios ocorrentes na área de estudo, de acordo com a literatura, registros museológicos e 
atividades de campo. 

Ordenamento taxonômico Nome Vulgar Hábito Ambiente 
Espécies 

observadas em 
campo 

Anura     

Bufonidae     
Dendrophryniscus leucomystax  Sapinho Te/Ar Flo  

Rhinella abei  Sapo Te Flo/Abe  

Rhinella icterica  Sapo Te Flo/Abe  

Hylidae     
Dendropsophus berthalutzae  Perereca Ar Flo/Abe  
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Ordenamento taxonômico Nome Vulgar Hábito Ambiente 
Espécies 

observadas em 
campo 

Dendropsophus elegans  Perereca Ar Flo/Abe  

Dendropsophus minutus  Perereca Ar Flo/Abe  

Dendropsophus werneri  Perereca Ar Flo/Abe X 

Hypsiboas albomarginatus  Perereca-verde Ar Flo Abe  

Hypsiboas faber   Sapo-ferreiro Ar Flo Abe  

Hypsiboas semilineatus  Perereca Ar Flo/Abe  

Itapotihyla langsdorffii  Perereca-de-capacete Ar Flo  

Phyllomedusa distincta  Perereca-verde Ar Flo/Abe  

Scinax alter  Perereca Ar Flo/Abe  

Scinax argyreornatus  Perereca Ar Flo/Abe  

Scinax fuscovarius  Perereca-de-banheiro Ar Flo/Abe X 

Scinax littoralis  Perereca Ar Flo  

Scinax rizibilis  Perereca Ar Flo/Abe X 

Leiuperidae     
Physalaemus cuvieri  Rãzinha Te Flo/Abe  

Physalaemus spiniger  Rãzinha Te Flo  

Leptodactylidae     
Leptodactylus marmoratus  Rã Te Flo X 

Leptodactylus notoaktites  Rã Te Flo/Abe X 

Leptodactylus ocellatus  Rã-manteiga Te Flo/Abe X 

Microhylidae     
Elachistocleis bicolor  Rã-guardinha Te/Fo Flo/Abe X 

Tabela 11 - Répteis ocorrentes na área de estudo, de acordo com a literatura, registros museológicos e 
atividades de campo. 

Ordenamento taxonômico Nome Vulgar Hábito Ambiente 
Espécies 

observadas 
em campo 

Testudines     
Cheloniidae     
Caretta caretta  Tartaruga-cabeçuda Aq Mar  

Chelonia mydas  Tartaruga-verde Aq Mar  

Eretmochelys imbricata   Aq Mar  

Lepidochelys olivacea   Aq Mar  



Relatório de Impacto Ambiental Subsea 7 do Brasil 

   
 
 

74 

Ordenamento taxonômico Nome Vulgar Hábito Ambiente 
Espécies 

observadas 
em campo 

Dermochelyidae     

Dermochelys coriacea  Tartaruga-de-couro Aq Mar  

Chelidae     

Hydromedusa tectifera  Cágado-pescoço-de-
cobra 

Aq Lot/Len/Man X 

Crocodylia     

Alligatoridae     
Caiman latirostris  Jacaré-de-papo-

amarelo 
Aq Lot/Len/Man 

[Mar] 
X 

Squamata     

Amphisbaena     
Amphisbaenidae     
Leposternon microcephalum  Cobra-de-duas-

cabeças 
Fo Flo/Abe  

Sauria     
Leiosauridae     
Enyalius iheringii  Calango Sa Flo  

Gekkonidae     
Hemidactylus mabouia  Lagartixa-de-parede Sa Flo/Abe X 

Anguidae     
Diploglossus fasciatus  Briba Cr Flo  

Ophiodes fragilis  Cobra-de-vidro Cr Flo/Abe  

Teiidae     
Tupinambis merianae  Teiú Te Flo/Abe  

Gymnophthalmidae     

Colobodactylus taunayi  Lagartixa Cr Flo  

Placosoma glabellum  Lagartixa Cr Flo  

Serpentes     
Colubridae     
Chironius exoletus  Cobra-cipó Sa Flo/Abe  

Chironius foveatus  Cobra-cipó Sa Flo  

Chironius fuscus  Cobra-cipó Sa Flo  

Clelia plumbea  Muçurana Te Flo  

Dipsas albifrons  Dormideira Sa Flo  
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Ordenamento taxonômico Nome Vulgar Hábito Ambiente 
Espécies 

observadas 
em campo 

Echinanthera bilineata  Cobra-lisa Cr Flo  

Erythrolamprus aesculapii  Falsa-coral Te Flo  

Helicops carinicaudus  Cobra d’água Aq Lot/Len  

Liophis amarali  s.n.v. Te Flo/Abe  

Liophis miliaris  Cobra d’água Sq Flo/Abe/Lot/ 
Len/Man 

[Mar] 

X 

Oxyrhopus clathratus  Falsa-coral Te Flo  

Sibynomorphus neuwiedi  Dormideira Te Flo  

Spilotes pullatus  Caninana Sa Flo X 

Uromacerina ricardinii  s.n.v. Ar Flo  

Xenodon neuwiedii  Boipevinha Te Flo  

Elapidae     
Micrurus corallinus  Coral-verdadeira Cr Flo  

Viperidae     
Bothrops jararaca  Jararaca Te Flo/Abe X 

Bothrops jararacussu  Jararacuçu Te Flo  
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FLORA AQUÁTICA 
 

Fitoplâncton 
O estudo de fitoplâncton corresponde às 

microalgas autótrofas e mixotróficas, classificadas 
no Reino Bacteria (Cyanobacteria), Reino 
Protozoa (Dinozoa e Euglenozoa), Reino 
Chromista (Haptophyta, Cryptophyta e 
Ochrophyta) e Reino Plantae (Chlorophyta) 
(BOCKMANN, 1998). 

A análise das amostras permitiu a 
identificação de um total de 47 táxons, distribuídos 
em oito classes e um grupo. Destes táxons, 21 
foram registrados em todos os setores 
amostrados, 12 somente no setor do Guaraguaçu 
e 14 no setor do Maciel e canal da Cotinga. No 
setor do Maciel/c. Cotinga, foi registrado um total 
de 33 táxons, enquanto no setor do Guaraguaçu, 
35. 

A presença de táxons potencialmente 
nocivos detectados no diagnóstico da área de 
estudo indica a necessidade de monitoramento. 
Espécies nocivas e tóxicas podem causar 
florações, além de espécies de dinoflagelados 
cujos cistos podem ser ressuspendidos, exigindo 
monitoramento constante do fitoplâncton durante 
as fases de implantação e fase inicial da 
operação. 

Por se tratar de área portuária, deve-se 
monitorar a água de lastro dos navios que 
atracam no píer, através da verificação da 
salinidade. Além disso, o desenvolvimento de 
campanhas educativas com os comandantes dos 
navios, abordando o tema bioinvasões por água 
de lastro, é fundamental para se evitar futuras 
invasões, seja no Paraná ou em outras 
localidades, uma vez que o CEP abriga espécies 
nocivas, tóxicas, exóticas que podem causar 
impactos em outros ambientes. 

 

FAUNA AQUÁTICA 
 

Ictiofauna 
No levantamento de peixes realizado no 

Canal da Cotinga foram registrados cerca de 30 
espécies de peixes, compostas principalmente por 

grupos estuarinos, além de migrantes costeiros 
que utilizam estes ambientes como criadouros. As 
famílias com maior número de espécies são 
Sciaenidae, Engraulidae e Tetraodontidae. 

Já no Rio Guaraguaçu a ictiofauna é 
composta por peixes sedentários de origem 
estuarina e de água doce, além de migrantes 
marinhos que utilizam esses ambientes como 
criadouros. As famílias com maior número de 
espécies são Characidae (10) e Loricariidae (5). 

Em relação ao Rio Maciel, foram 
registrados para 45 espécies de peixes, com 
representantes estuarinos e de água doce, além 
de migrantes marinhos que utilizam tais ambientes 
como criadouros. As famílias com maior número 
de espécies são Characidae (8) e Loricariidae (5). 

De forma geral, os resultados revelaram 
que a ictiofauna da área de influência do 
empreendimento é composta predominantemente 
por espécies marinhas costeiras e estuarinas, de 
pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e 
grande porte (>40cm), sendo maior a participação 
de Perciformes (pescadas, robalos, garoupas, 
caratingas) e Clupeiformes (sardinhas, manjubas 
e petitingas). 

Organismos Bentônicos 
Fundos marinhos são habitados 

geralmente por associações de organismos muito 
abundantes e diversificadas, que ocorrem desde a 
região entremarés até profundidades marinhas 
abissais, sendo denominados coletivamente de 
bentos. 

De maneira geral, os índices de 
diversidade foram relativamente altos e a virtual 
ausência de espécies oportunistas, consideradas 
indicadoras de degradação ambiental por 
presença, sugere que a região possui boa 
qualidade ambiental. 

Zooplanctons  
O zooplâncton representa um elo 

importante na cadeia alimentar. Alguns 
organismos, principalmente os meroplanctônicos, 
constituem um recurso sócioeconômico para 
muitas populações ribeirinhas, sendo explorados 
ou cultivados em sistemas artificiais. 

Devido à sua alta taxa de renovação, 
esses organismos respondem rapidamente às 
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alterações ambientais, sejam elas de origem 
física, química ou biológica. 

Neste contexto, torna-se necessário um 
acompanhamento periódico e contínuo de fatores 
bióticos e abióticos, além de experimentos que 
comprovem qualquer tipo de associação, para 
constatar com maior precisão quais fatores estão 
agindo sobre a comunidade zooplanctônica. 

Bioindicadores 
O biomonitoramento consiste na utilização 

de organismos vivos para auxiliar na detecção de 
alterações da qualidade ambiental, desta maneira, 
bioindicadores podem ser definidos como os 
organismos vivos utilizados no biomonitoramento. 

Em geral, a determinação das espécies 
utilizadas como bioindicadores é baseada nos 
organismos vivos que possuem maior 
sensibilidade às variações ambientais. 

O monitoramento dos padrões biológicos e 
ecológicos das espécies de peixes pode indicar 
alterações nos padrões de qualidade das águas. 

O boto cinza (Sotalia guianensis) pode 
servir como indicador biológico de mudanças no 
ambiente marinho, assim como a presença de 
aves raras e ameaçadas de extinção serve como 
indicador da qualidade ambiental da região onde 
estão inseridas.  

Ainda sobre bioindicadores, o 
monitoramento de espécies bentônicas pode 
indicar possíveis contaminações, quando 
detectada a ausência de espécies muito sensíveis 
e aumento da população de espécies 
oportunistas. 

Bioinvasão 
Uma espécie exótica introduzida se torna 

invasora quando estabelece uma população 
reprodutiva na região invadida.  

Um exemplo atual é o bagre africano 
Clarias gariepinus, que ocorre naturalmente no 
continente africano e também em partes da Ásia, 
é uma espécie invasora registrada no Rio 
Guaraguaçu (Vitule, 2008) na área do 
empreendimento, sendo necessário um plano de 
controle para que seus impactos na região 
possam ser minimizados. 

O monitoramento e fiscalização das águas 
de lastros dos navios tornam-se imprescindíveis, 

como forma de evitar a introdução de espécies 
invasoras no ambiente. 

 

Unidades de Conservação  
A Unidade de Conservação (UC) é uma 

das melhores estratégias de proteção aos 
atributos e patrimônio naturais. Nessas áreas, a 
fauna e a flora são conservadas, assim como os 
processos ecológicos que regem os 
ecossistemas, garantindo a manutenção do 
estoque da biodiversidade. Podem ser 
classificadas como de proteção integral ou uso 
sustentável. 

Na área de influência do empreendimento 
existem seis unidades de conservação, sendo 
quatro de proteção integral e duas de uso 
sustentável, indicando que a área é estratégica 
para a conservação da região pela localização na 
zona de amortecimento da Estação Ecológica do 
Guaraguaçú. 

Dentre as unidades de conservação 
existentes na região, destacam-se a Floresta 
Estadual do Palmito, a Estação Ecológica do 
Guaraguaçu, a Estação Ecológica da Ilha do Mel e 
o Parque Estadual da Ilha do Mel, pela 
proximidade à área em estudo. 

A Estação Ecológica do Guaraguaçu 
(EEG) é a de maior influência na área do 
empreendimento, localizada a sudoeste da 
propriedade, incluindo a área do empreendimento 
na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica, 
onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito 
de minimizar os impactos negativos sobre a EEG, 
evidenciando a importância da criação da Unidade 
de Conservação dentro da propriedade, formando 
um importante corredor de biodiversidade. 

Na Figura 61 é apresentado o mapa de 
localização das unidades de conservação no 
entorno do empreendimento. 
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MEIO ANTRÓPICO 

 
Aspectos Socioeconômicos e 

Culturais 
O litoral paranaense caracteriza-se por 

uma dinâmica socioeconômica e socioambiental 
muito diferente do restante do estado, a começar 
pelo fato de ser o ponto inicial de ocupação do 
território hoje paranaense, tendo como resultado 
características culturais distintas, como por 
exemplo, o modo de vida “caiçara” (populações 
tradicionais que viveram ou vivem no litoral 
brasileiro). 

Em certos locais do litoral paranaense 
ainda há populações com costumes tradicionais, 
geralmente ligados à pesca, inclusive algumas 
comunidades que estão procurando resgatar a 
cultura caiçara, por exemplo, em Guaraqueçaba. 
Por outro lado, a intensa ocupação do litoral nas 
últimas décadas tem modificado a região, 
transformando-a não apenas em local de 
atividades de veraneio, como também de 
atividades portuárias. Além disso, há em todos os 
municípios do litoral várias áreas de preservação, 
principalmente de Mata Atlântica. 

Assim, existem três ‘litorais’ no Paraná 
com características muito distintas. Um destes 
‘litorais’ está voltado às atividades de veraneio, 
que se estendem do bairro balneário de Pontal do 
Sul, no município de Pontal do Paraná, até o 
município de Guaratuba. Um outro ‘litoral’ está 
voltado às atividades portuárias e industriais, 
reunindo possibilidades técnicas e geográficas de 
ampliação dessas atividades nos locais situados 
entre a localidade conhecida como Ponta do 
Poço, em Pontal do Paraná, até Antonina e 
englobando Paranaguá. E, por último, um terceiro 
‘litoral’, que possui amplas áreas de mata atlântica 
e manguezais, o qual, justamente por tais 
características, é destinado à preservação 
ambiental. 

O litoral do estado é região fundamental 
para o turismo paranaense, não somente pelas 
atividades que se oferecem nos municípios de 
Morretes, Guaraqueçaba e na Ilha do Mel, mas 
principalmente pelas atividades de lazer e 
veraneio nos diversos balneários existentes nos 

municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e 
Guaratuba. 

É importante ressaltar que o litoral 
paranaense possui características ambientais 
peculiares, por ser constituído por amplas áreas 
remanescentes de mata atlântica, principalmente 
a Serra do Mar, mas também as áreas de 
manguezais e de restingas têm grande 
importância socioambiental, além das áreas 
situadas na Ilha de Superagui, demais ilhas da 
baía de Paranaguá e ao longo de algumas ilhas 
oceânicas. 

Dessa forma, o presente empreendimento 
se insere em uma dinâmica socioambiental 
especial. De um lado, há a tentativa de alguns 
municípios e do governo do estado de fomentar 
um tipo de desenvolvimento estruturado a partir 
do potencial de atividades portuárias e outras 
correlatas. De maneira distinta, a partir de outra 
lógica e de outros referenciais, atores sociais 
diversos buscam evitar a intensa degradação 
ambiental até aqui efetivada, focando sua luta em 
impedir projetos que acarretem em mais 
sobrecarga a este ambiente. 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 
O projeto de implantação do 

empreendimento prevê sua instalação no 
município de Pontal do Paraná, em local situado 
entre a foz do rio Maciel e a foz do rio 
Guaraguaçu. 

A área a ser ocupada efetivamente pelo 
empreendimento compreende uma superfície de 
aproximadamente 45 hectares, no entanto, essa 
área está inserida em um território de 
aproximadamente 2.600 hectares, sendo que a 
maior parte será destinada à preservação. 

Como se sabe, as alterações antrópicas 
que se produzem em função de qualquer empresa 
se processam em graus diferentes de abrangência 
espacial, neste caso, sendo uma abrangência de 
largo espectro pois se trata de empreendimento 
ligado à indústria petrolífera nacional e, mesmo, 
mundial. 

Sendo assim, a Área de Influência Indireta 
(AII) do empreendimento compreende o território 
brasileiro, uma vez que o produto gerado por esse 
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empreendimento se insere em uma cadeia 
produtiva que se reproduz em várias regiões do 
Brasil. 

Já a Área de Influência Direta (AID) 
compreende os municípios litorâneos, com alta 
intensidade em Pontal do Paraná e média 
intensidade em Paranaguá, pois o projeto localiza-
se na divisa dos dois municípios. O município de 
Matinhos também tende a ser diretamente 
influenciado pelo empreendimento em razão de 
estar conurbado, isto é, possuir aglomerações 
urbanas fisicamente integradas às de Pontal do 
Paraná. Desta forma, a AID foi dividida em duas 
partes: uma AID restrita, compreendendo os 
municípios de Pontal do Paraná, Paranaguá e 
Matinhos e outra AID, expandida, compreendendo 
os demais municípios do litoral, os quais poderão 
ser influenciados pelo empreendimento, mas não 
da mesma forma que os citados anteriormente. 

A Área Diretamente Afetada (ADA) 
compreende o território de 2.600 hectares que se 
encontrava desabitado e que foi adquirido pelo 
empreendedor. Na análise socioeconômica, 
compreende também a Ilha do Mel e as 
localidades banhadas pelo canal da Cotinga. 
Compreende, ainda, na margem esquerda do rio 
Guaraguaçu, a área da reflorestadora Paraná 
S.A., a Estação Ecológica e o Parque Estadual do 
Palmito, pelo fato de formarem um único 
ecossistema; o bairro do Guaraguaçu, na PR-407 
(devido à ligação desse bairro com o canal, 
através do rio de mesmo nome), incluindo também 
a ligação terrestre que segue em direção à área 
indígena e ao sambaqui; as áreas indígenas do 
Sambaqui e da Cotinga, pois, embora estas não 
fiquem no interior da área adquirida, os indígenas, 
no primeiro caso, costumam utilizar as matas da 
região para seu deslocamento, para caçar ou 
coletar material para artesanato e, no segundo 
caso, usar o mar da Cotinga para navegação em 
pequenas canoas; a via de acesso ao 
empreendimento situada ao final da rua 
Guaratuba, localizada no balneário Shangri-lá. 

Ocupação do território 

O município de Pontal do Paraná foi 
desmembrado, a uma década, do histórico 
município de Paranaguá. Este último é um dos 
mais antigos municípios do Paraná, tendo sido 
fundado em 1648, mas o povoamento se iniciou 
cerca de um século antes, a partir da Ilha da 
Cotinga. 

Inicialmente o território era habitado por 
índios conhecidos como Carijós, havendo até hoje 
comunidades indígenas na ilha de Valadares e 
uma área indígena demarcada na Ilha da Cotinga. 

Devido à ligação íntima entre a história da 
colonização de nosso país e de nosso continente 
com a história da colonização do litoral, a 
compreensão da evolução histórica de Paranaguá 
durante o período Monárquico Imperial e também 
durante as primeiras décadas da República no 
Brasil pode fornecer elementos úteis para o 
entendimento de problemas contemporâneos 
relacionados às questões socioambientais e 
socioeconômicas. 

A ocupação mais intensa da região onde 
atualmente se localiza o município de Pontal do 
Paraná teve início a partir da década de 1960, 
com as melhorias nas vias de acessos e com a 
criação do município de Matinhos, em 1967. Antes 
da expansão da estrutura rodoviária, a dinâmica 
de ocupação da região foi marcada pela 
navegação entre Paranaguá e Guaratuba. Desse 
modo, Guaratuba foi, desde o século XVIII, a 
localidade com a maior ocupação. A própria 
localidade de Caiobá se expandiu inicialmente em 
função de sua vocação como periferia de 
Guaratuba. Pode-se imaginar toda a faixa de 
praia, desde o Pontal do Sul até Caiobá, quase 
inteiramente desabitada até meados do século 
XX. Essa dinâmica de ocupação do litoral 
paranaense sofreu alteração significativa apenas 
após as melhorias nas condições de acesso 
terrestre ligando a cidade de Paranaguá à 
localidade de Matinhos, nos anos 50. 

Outro fator que interferia no processo de 
povoamento do território onde hoje estão 
localizadas as praias de Pontal do Paraná era a 
dependência de Paranaguá, pois tratava-se de um 
território relativamente extenso e com demandas 
tipicamente urbanas que, de certa forma, estava 
separado da cidade de Paranaguá. 

A partir da década de 80, o município 
dinamizou-se, principalmente, a partir da 
instalação de empresas de fabricação de 
plataformas para exploração de petróleo, além do 
Centro de Estudos do Mar (Costa,2007). 

O município de Pontal do Paraná (Figura 
62) foi criado em 20 de dezembro de 1995, pela 
lei 11.252, tendo sido desmembrado do município 
de Paranaguá.  
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Em 1.º de janeiro de 1997 deu-se a recém-
instalação do novo município, com uma área de 
201,6 quilômetros quadrados, limitando-se ao sul 
com o município de Matinhos, ao norte e ao oeste 
com o município de Paranaguá e a leste com a 
Ilha do Mel - também pertencente a Paranaguá – 
e com o Oceano Atlântico. 

 
Figura 62 - Vista aérea do município de Pontal 

De acordo com o Plano Diretor Municipal, 
aprovado pela Câmara Municipal de Pontal do 
Paraná e ainda em processo de apreciação por 
autoridades estaduais, a sede urbana do 
município é constituída por sete bairros: Porto, 
Praia Pontal do Sul, Praia de Atami, Praia de 
Shangri-lá, Praia de Ipanema, Praia de Santa 
Terezinha e Praia de Leste. 

Dinâmica demográfica 
Na pesquisa de campo, vários 

entrevistados, entre autoridades municipais e 
moradores ou comerciantes, comentaram uma 
possível estagnação ou decadência dos 
municípios do litoral. As estatísticas demográficas, 
no entanto, não confirmam estas percepções 
populares. O que vem ocorrendo, de fato, é que 
entre 1991 e 2000, justamente os municípios que 
abrigam os balneários paranaenses apresentaram 
um explosivo crescimento populacional, fato que 
deixou de ocorrer nos últimos anos. A partir de 
2000, a população deixou de crescer naquele 
ritmo estrondoso e, por essa razão, é possível 
imaginar que haja decadência e estagnação. 

Entre os anos de 1991 e 2007, o 
crescimento populacional da região litorânea 
paranaense foi de 34,8%, quase o triplo do que 
havia crescido a população de todo o estado do 
Paraná no mesmo período, sendo que o 

crescimento populacional mais intenso se deu no 
município de Matinhos, que registrou 113,5% de 
aumento em sua população durante a década de 
1990. Guaratuba registrou, no mesmo período, um 
aumento de 51,4% e Pontal do Paraná, 31,6%. 

Aumentos explosivos de população em 
curtos períodos de tempo trazem consigo diversos 
tipos de problemas sociais. Algumas populações 
de baixa renda residentes em outras regiões 
tendem a vislumbrar na migração para o litoral 
uma nova oportunidade de inserção no mercado 
de trabalho e também de obtenção de meios para 
a sua sobrevivência. Em geral, estas populações 
são compelidas a migrar por causa da falta de 
opções nas zonas rurais e urbanas dos municípios 
em que viviam no interior do estado, também 
migram pela saturação das oportunidades nas 
áreas metropolitanas e, ainda, pela proximidade 
destas ao litoral paranaense. 

Saliente-se, ainda, conforme relato de 
profissionais das secretarias de Saúde e de 
Assistência Social de Pontal do Paraná, que há 
uma relativa migração de população da terceira 
idade para os municípios do litoral, principalmente 
por razões de saúde. Em certos casos, a família 
os acompanha, contribuindo, em certa medida, 
para o aumento populacional, tendo influência na 
demanda de profissionais específicos para aquela 
população, como geriatras. 

Condições gerais de saúde 
O município de Pontal do Paraná, em 

setembro de 2008, dispunha de uma rede de 
atendimento com 13 estabelecimentos 
cadastrados no CNES, sendo quatro centros de 
saúde, duas clínicas especializadas, quatro 
consultórios privados, um posto de saúde, uma 
unidade de apoio Diagnose e Terapia e uma 
unidade da Vigilância em saúde. Destes 
estabelecimentos, seis são administrados pela 
rede municipal pública e sete pela rede privada. 

A maior parte da população do município 
de Pontal do Paraná utiliza os serviços e a 
infraestrutura de saúde oferecida em Paranaguá e 
Curitiba, transferindo parte da pressão exercida 
pela população para o sistema locado nestes 
municípios. 
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Condições gerais de educação 
No município de Pontal do Paraná a 

educação é responsabilidade da Secretaria 
Municipal da Educação e Esportes. 

O serviço é administrado pelo 
Departamento de Educação, que administra um 
corpo docente de 70 professores e mais 44 
funcionários para os serviços administrativos e 
gerais.  

O município dispõe de 11 
estabelecimentos educacionais para atender o 
público em idade escolar, sendo nove de 
responsabilidade do município e outros dois do 
estado. Os equipamentos municipais prestam 
serviços de 1.º grau, de 1.ª a 4.ª série, e os 
estaduais atendem no ciclo de 1.º grau, as séries 
de 5.ª à 8.ª, bem como o 2.º grau. 

Aspectos econômicos gerais 
Com relação às atividades econômicas 

das quais se ocupava a população de Pontal do 
Paraná em 2000, 19,4% delas estavam 
concentradas no setor de construção e 23,6% no 
comércio, juntamente com os serviços de 
reparação de automóveis e objetos domésticos. 
As atividades ligadas à pesca, juntamente com a 
agricultura, pecuária e silvicultura representavam 
8,0% do total. 

Condições gerais de renda 
De acordo com o IBGE CENSO 2000, a 

População Economicamente Ativa (PEA) total 
neste município era de 6.881 pessoas, com 
apenas 84 destas fixados na zona rural. 

O rendimento nominal mediano mensal 
dos trabalhadores com carteira de trabalho 
assinada em Pontal do Paraná era de R$ 380,00 e 
daqueles sem carteira de trabalho assinada era de 
R$ 230,00. Já o rendimento nominal mediano 
mensal dos militares e funcionários estatuários 
ativos no município de Pontal do Paraná era de 
R$ 600,00 na semana de referência, isto é, no 
momento da coleta de dados no ano de 2000. Em 
relação ao rendimento nominal mediano mensal 
dos empregadores, no mesmo período, era de R$ 
1.500,00, enquanto que aqueles que trabalhavam 
por conta própria recebiam rendimentos de R$ 
350,00. 

 

Finanças municipais de Pontal do 
Paraná 

De acordo com os dados fornecidos pela 
prefeitura e publicados pelo Ipardes (2008), as 
receitas municipais de Pontal do Paraná em 2007 
somaram aproximadamente R$29.700.000,00, 
sendo aproximadamente 40% correspondente à 
arrecadação de tributos municipais e 47% foram 
repasses dos governos federal e estadual. 

Dentre as receitas tributárias municipais, a 
mais expressiva era o IPTU, que correspondia a 
aproximadamente a 52,9% do total da 
arrecadação municipal, seguida pelos impostos 
sobre serviços de qualquer natureza – ISS, que 
corresponde a 21%. 

Caracterização geral do entorno  
O entorno imediato do empreendimento é 

composto basicamente por extensa área verde e 
pequenas vilas de pescadores sem acesso 
terrestre. A área de estudo está situada entre os 
rios Guaraguaçu (Figura 63) e Maciel (Figura 64) 
e o mar da Cotinga. A parte continental está 
situada no município de Pontal do Paraná, 
próximo ao Balneário Shangri-lá, com acesso pela 
Avenida Guaratuba no Balneário Chácara Dois 
Rios (Figura 65). 

 
Figura 63 - Rio Guaraguaçu 
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Figura 64 - Rio Maciel 

 
Figura 65 - Avenida Guaratuba que dá acesso a 

parte continental da área 
Na porção sudoeste do empreendimento 

encontra-se a PR-407, localizada a 13 quilômetros 
da área. Nessa rodovia, próximo à Ponte do Rio 
Guaraguaçu, é possível acessar a Estrada do 
Guaraguaçu, também conhecida como Estrada 
Ecológica Domingos Mesquita Sant’Ana, já 
desativada em alguns trechos, mas que fazia a 
ligação com o balneário de Shangri-lá e Pontal do 
Sul antes da construção da rodovia asfaltada. 

Nessa porção também se observa, ao 
longo da estrada do Guaraguaçu, algumas 
residências, casas abandonadas, um cemitério, 
considerado o mais antigo da região, além de uma 
comunidade indígena (Figura 66) 

 
Figura 66 - Tribo indígena 

Na porção ao sul do empreendimento, 
localiza-se a Avenida Guaratuba, continuação da 
estrada do Guaraguaçu, que tem seu término no 
balneário de Shangri-lá, onde encontram-se 
Pesque-Pague, residências e escritório de 
engenharia. 

A porção ao leste da área, no balneário de 
Pontal do Sul, é caracterizada pela saída do canal 
construído pelo DNOS (Figura 67), que permite 
acesso às marinas e embarque para Ilha do Mel, 
canal da Galheta e demais localidades na baía de 
Paranaguá. Nesse balneário está instalada a 
Techint, empresa de construção de plataformas 
marítimas, a área já desativada da FEM, a Marina 
Ponta do Poço, e ainda a área em estudo para 
implantação de um terminal de contêineres 
denominado Porto de Pontal. 

 
Figura 67 - Canal DNOS 
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Na porção a oeste da área, já no município 
de Paranaguá, encontra-se a Estação Ecológica 
do Guaraguaçu (Figura 68), uma unidade de 
conservação estadual. 

 
Figura 68 - Estação Ecológica Guaraguaçu 

Na porção ao norte encontra-se o canal da 
Cotinga e a Ilha da Cotinga, que fica a 
aproximadamente 10 minutos de Paranaguá. 
Destaca-se a nordeste da área a Ilha do Mel, um 
dos principais pontos turísticos do litoral do 
Paraná, que faz parte do município de Paranaguá 
e é administrada pelo IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná). 

A porção urbanizada, a cerca de 2,5 
quilômetros do local de entrada da área do 
empreendimento, conta com serviços de telefonia 
pública e energia elétrica (Figura 69). 

 
Figura 69- Postes de energia elétrica 

 
 

Identificação e caracterização das 
comunidades tradicionais e locais 

A propriedade adquirida pela Subsea 7 
consiste em uma área de 2.600 hectares dividida 
em duas porções, uma que se estende desde a 
margem esquerda do rio Perequê no balneário de 
Shangri-lá até a margem direita do rio Maciel, e 
outra porção delimitada pela margem esquerda do 
rio Maciel, à margem direita do rio Guaraguaçú e 
o Mar da Cotinga, formando uma ilha, conhecida 
como “Ilha do Guaraguaçu”, onde parte do 
território será utilizada para o empreendimento. 

Na ‘ilha’, atualmente, não há moradores, 
porém, um morador da Vila do Maciel afirmou que 
uma parte da área pertence a ele, fruto de um 
antigo litígio com a Pol Paraná, a madeireira que 
nos anos 70 explorou as matas da região. Outros 
entrevistados confirmaram a informação. O 
mesmo entrevistado afirmou que no passado a 
ilha abrigou uma pequena comunidade, conhecida 
como ‘Curraleiro’, mas, há cerca de 35 anos ela 
se desintegrou, pois os moradores foram aos 
poucos abandonando o local. 

No restante do terreno, ao longo do rio 
Maciel, vários trechos são utilizados por 
pescadores e caçadores, além de aventureiros 
que fazem trilhas com jipes. 

É importante salientar que os indígenas da 
área do Sambaqui utilizam as matas da região 
para caçar e coletar taquaras para o artesanato. 
Como a mata existente na área indígena e a área 
de terras da Subsea 7 é contínua, acaba sendo 
utilizada igualmente pelos indígenas, que 
afirmaram que a maior parte das taquaras e 
mesmo da caça é coletada na sua própria área, 
mas costumam também coletar em outros trechos 
da margem direita do Guaraguaçu. 

A localidade de Guaraguaçu é um 
pequeno aglomerado de residências e chácaras 
situadas às margens da PR-407, junto à ponte 
dessa rodovia sobre o rio Guaraguaçu. Dada à 
sua localização às margens de uma importante e 
antiga rodovia, era de se supor que o povoado 
tivesse surgido em função da construção dessa 
rodovia, a PR-407 na década de 1950.  

A localidade denominada Maciel é um 
pequeno aglomerado de residências situado à 
beira mar, em frente à Ilha Rasa da Cotinga, 
próximo à foz do rio Maciel, em território 
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pertencente ao município de Pontal do Paraná. 
Segundo um informante entrevistado, nascido ali e 
ainda morador, com a idade de 57 anos, há 
aproximadamente 40 casas construídas próximas 
ao mar ,ao longo de uns 1.500 metros. Destas, 
apenas uma não pertence a residentes, segundo 
informações locais, pertenceria a um advogado 
estabelecido em Curitiba. 

A localidade de Costeirinha é também um 
aglomerado de casas situado na margem 
esquerda do rio Guaraguaçu, junto à sua foz. 
Como a linha divisória que limita os municípios de 
Paranaguá e Pontal do Paraná é justamente esse 
rio, tal localidade pertence ao território do 
município de Paranaguá. 

A área indígena da Ilha da Cotinga já se 
encontra demarcada e regularizada em território 
pertencente ao município de Paranaguá. 
Conforme informações de um indígena 
entrevistado, tem uma superfície de 1.604 
hectares, sendo 848 hectares situados na 
“Cotinga alta” e o restante na parte alagada da 
ilha, também chamada Cotinga Rasa. 

Na aldeia indígena Sambaqui, localizada a 
aproximadamente 8 quilômetros da localidade de 
Guaraguaçu e bem próxima ao Sambaqui do 
Guaraguaçu, os indígenas estão ali há dez anos, 
segundo um índio guarani entrevistado no local. 
Essa localidade é conhecida pelo nome de Aldeia 
Sambaqui, conforme declarou o entrevistado. 

Não muito distante da área indígena, 
localizado também na Ilha da Cotinga, há um 
pequeno aglomerado de residências próximas às 
instalações que o Iate Clube de Paranaguá 
mantém ali. Existiam nessa localidade entre dez 
ou 15 residências, segundo informou um 
entrevistado. Alguns desses moradores eram 
funcionários do referido clube ou prestavam 
serviços naquele local. 

Ao longo do canal DNOS existem diversas 
marinas particulares, que servem aos turistas com 
maior poder aquisitivo, provenientes, 
principalmente, de Curitiba. Dessa forma, da 
entrada do canal até ao ponto junto à Avenida 
Atlântica, além das marinas, há uma grande 
estrutura de apoio, como oficinas, restaurantes, 
pousadas. 

Na porção frontal da Floresta Estadual do 
Palmito estão situadas residências de funcionários 
e outras edificações, como escritório da 

administração, centro de visitantes, banheiros, 
cozinha experimental, museu e guarita. 

Em relação à Ilha do Mel, a população 
efetiva ou periódica, atualmente, é composta por 
quatro diferentes tipos de cidadãos: os nativos, os 
residentes, os veranistas proprietários e os 
turistas. 

No bairro Ponta do Poço localiza-se a 
região conhecida como “Cachaçal”. O Cachaçal, 
conforme descrito mais adiante, é um conjunto de 
edifícios de baixo padrão construtivo, cujas 
instalações servem a estabelecimentos que 
abrigam o comércio de bebidas que são 
consumidas no local e à prática de prostituição. 

Na Figura 70 é apresentado o mapa de 
localização das comunidades tradicionais situados 
no entorno da área do empreendimento. 



Relatório de Impacto Ambiental Subsea 7 do Brasil 

   
 

88 
 

 

Considerações sobre a influência do 
empreendimento no meio urbano e rural 

O empreendimento contribuirá para a 
geração de empregos no município, tanto na fase 
de construção quanto na operação, sendo que 
para cada fase a qualificação exigida será bem 
diferente. Para a fase de implantação, a 
quantidade de mão de obra exigida irá variar de 
73 a 345 trabalhadores por mês, de acordo com o 
cronograma. Na fase de operação, a previsão é 
que o empreendimento gere cerca de 677 
empregos diretos, além de outras empregos 
indiretos.  

Para a fase de implantação, as atividades 
resultarão em acréscimo de renda ao município, 
porém, é difícil a quantificação, dado que as 
compras de materiais e equipamentos serão 
divididas entre vários municípios. Mesmo assim, 
Pontal do Paraná e Paranaguá tendem a ser mais 
beneficiados, pois muitos produtos serão 
preferencialmente adquiridos nesses locais. 

O faturamento anual previsto durante a 
operação do empreendimento, de acordo com 
informações do empreendedor, será de 
R$204.000.000,00, correspondendo quase ao 
valor total do PIB do município de Pontal do 
Paraná em 2005: R$215.000.000,00. 

A operação desse empreendimento 
poderia significar um aumento estrondoso nos 
valores nominais do PIB per capita do município 
de Pontal do Paraná, que passaria dos atuais 
R$11.800,00 para algo em torno de R$25.100,00, 
ultrapassando o PIB municipal per capita de 
Paranaguá. 

Ainda de acordo com estimativas do 
empreendedor, espera-se que a geração anual de 
ICMS seja de R$10.800.000,00 e o ISS, de 
R$3.800.000,00, quando o empreendimento entrar 
em fase de operação. Considerando-se que, no 
ano de 2007, a arrecadação total de ISS foi de 
R$2.400.000,00, a operação do empreendimento 
provocará, de imediato, um acréscimo de 58,3 % 
nesse tipo de receita. A título de comparação, 
recorde-se que a tributação de IPTU no município 
de Pontal do Paraná, no ano de 2007, gerou 
R$6.000.070,00. Quanto à arrecadação de ICMS, 
é importante lembrar que o artigo 158, inciso IV da 
CF prevê a transferência, a cada município, de 

25% do valor total desse tipo de receita gerada no 
território municipal. 

Em relação ao crescimento populacional, 
não será efetivo na fase de instalação do 
empreendimento, a não ser por um período de 11 
meses, sendo que boa parte dos 351 
trabalhadores no pico da obra poderão ser 
recrutados na própria região. Além disso, para tão 
curto período de tempo, descarta-se a hipótese de 
que a maioria dos trabalhadores de fora seja 
acompanhada por suas respectivas famílias. 

Na fase de operação, de acordo com 
informações do empreendedor, alguns 
colaboradores serão transferidos da base 
existente em Ubú (ES). Embora a análise sobre as 
possíveis mudanças decorrentes da vinda de 
trabalhadores a Pontal do Paraná seja um tanto 
imprecisa, pode-se supor que a maioria dos 
trabalhadores de outros estados, municípios do 
interior do Paraná e de outros municípios do 
litoral, será acompanhada pelas respectivas 
famílias. 

Além disso, deve-se ter em conta o 
aumento de empregos indiretos, a partir da 
ampliação ou criação de indústrias e serviços 
ligados ao empreendimento, processo que 
também pode atrair trabalhadores de outras 
regiões ou municípios. Contudo, esse tipo de 
crescimento não deve ser significativo, visto que o 
empreendimento é a fase final do processo 
produtivo. 

Em relação à influência sobre ocupação 
urbana, presume-se que a região do município 
que poderá sofrer maior pressão de ocupação 
urbana é o balneário Shangri-lá. Tal hipótese 
parte do princípio de que essas pessoas 
escolherão como local de residência o bairro que 
apresente maiores facilidades de economia de 
tempo de deslocamento e condições gerais de 
serviços e infraestrutura. 

Do ponto de vista do turismo, sabe-se que 
tem grande importância para os municípios do 
litoral paranaense e, no local escolhido para 
implantação do empreendimento, assim como no 
entorno da área adquirida pelo empreendedor, há 
um grande potencial turístico, incluindo projetos 
da prefeitura de Pontal do Paraná. 

O empreendimento pode interferir positiva 
ou negativamente no potencial turístico desse 
trecho do litoral, nesse sentido, é importante 
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ressaltar que todo o entorno da área adquirida 
pelo empreendedor, assim como o canal da 
Cotinga e o rio Guaraguaçu está inserido nos 
critérios específicos de inclusão na definição de 
’interesse turístico’. 

Quanto às modificações na paisagem, a 
implantação do empreendimento proposto irá 
gerar modificações na paisagem original do canal 
da Cotinga, o que pode ser negativo para alguns e 
indiferente para outros, dependendo das distintas 
percepções da natureza, da beleza cênica e do 
cenário local. 

É verdade que o cenário local já está 
bastante modificado e já passou por processo 
semelhante quando da existência do estaleiro, 
embora este se localizasse mais próximo de 
Pontal do Sul, mas aquelas atividades eram 
executadas em local não tão preservado, mais 
próximas da cidade de Pontal do Paraná. 

 

Análises dos cenários de possíveis 
mudanças no litoral paranaense 

O empreendimento da Subsea7 é um entre 
outros projetados para a região, o que significa 
que os impactos positivos e negativos devem ser 
analisados em uma ótica geral, ou seja, na 
somatória dos efeitos de pelo menos três 
empreendimentos que tendem a transformar o 
perfil de Pontal do Paraná. Assim, foi utilizada a 
metodologia de estudo de cenários, procurando 
prever a configuração futura de uma região que 
tende a sofrer grandes modificações. 

Para o estabelecimento dos cenários 
básicos de mudanças futuras, foram analisadas as 
possibilidades de ocorrência dos seguintes 
eventos: 

• Transformação da BR-101; 

• Ampliação dos portos de 
Paranaguá e Antonina; 

• Implantação do terminal de 
containeres em Pontal do Paraná; 

• Retorno das empresas de 
construção de plataformas; 

• Incremento do turismo ambiental 
em Morretes, Antonina, Ilha do Mel 
e Guaraqueçaba; 

• Aumento de edificações de 
veraneio ou residências 
permanentes em Pontal do Paraná 
e Matinhos; 

• Maior afluxo de indígenas às áreas 
já demarcadas ou em demarcação. 

Como conclusão da análise de cenários, 
podemos depreender que, isoladamente, o 
empreendimento ora analisado não resultará em 
uma maior pressão social, ou se houver, por se 
tratar de empreendimento gerador de renda para 
o município, a probabilidade de melhoria na 
urbanização é alta, mesmo porque não serão 
necessários grandes investimentos. Porém, se 
analisado em conjunto com outros projetos poderá 
contribuir para grandes mudanças no litoral 
paranaense, principalmente em Pontal do Paraná.  

 
CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
Abastecimento de água 
Abastecimento de água é o conjunto de 

estruturas, equipamentos, canalizações, órgãos 
principais e acessórios, peças especiais 
destinadas ao fornecimento de água segura e de 
boa qualidade para os prédios e pontos de 
consumo público, para fins sanitários, higiênicos e 
de conforto da população. 

Segundo dados atualizados de maio de 
2009 da Sanepar, Pontal do Paraná apresenta 
21.890 ligações, entre comércio e residências, 
apresentando 100% de atendimento com rede 
distribuidora de água. Esse aumento se deve à 
implantação recente da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Praia de Leste, a qual possui uma 
capacidade nominal de 800 l/s, e seu tratamento é 
convencional, através de captação; adução; 
coagulação e floculação; decantação; filtração e 
desinfecção por cloro gasoso. 

Esgotamento sanitário 
Segundo dados atualizados de maio de 

2009 da Sanepar, 4.904 residências apresentam 
ligações de esgoto, totalizando 22,88%. A 
capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) é de 140 l/s, sendo realizado da seguinte 
maneira: 
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- Tratamento primário por gradeamento e 
desarenação; 

- Tratamento secundário por RALFs; 

- Tratamento terciário por flotação e 
desinfecção com cloro gasoso. 

Sistema de drenagem pluvial 
Em relação à drenagem do município de 

Pontal do Paraná, existe o Projeto Básico 
Integrado de Micro e Macro Drenagem e Controle 
de Erosão Marinha, com a finalidade de melhoria 
da balneabilidade das praias do estado, desde 
Pontal do Paraná até Guaratuba. A execução 
dessas obras está sendo coordenada pela 
Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos (Suderhsa). O projeto teve 
inicio em setembro de 2003 e possui diretrizes de 
ações integradas nas áreas de saneamento, 
esgoto, lixo e balneabilidade, além de drenagem, 
erosão marinha e poluição esparsa. Até o ano de 
2005, em Pontal do Paraná já haviam sido 
readequados cerca de 20 quilômetros de canais 
do antigo DNOS (Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento). 

Resíduos sólidos 
Em Pontal do Paraná, dos 4.161 domicílios 

particulares permanentes localizados em meio 
urbano, cerca de 4.029 possuem serviço de 
coleta, correspondendo a 96,82%. Do total 
coletado, 97,39% são por serviços de limpeza e 
2,61% em caçambas de serviços de limpeza. Nos 
demais domicílios (apenas 132 domicílios 
particulares permanentes), o destino do lixo é feito 
por meio de queima, enterrado, jogado em terreno 
baldio, rua, rio ou mar. Na área rural, apenas 
56,52% do lixo gerado é coletado por serviço de 
limpeza, cerca de 26% são queimados na própria 
propriedade. 

Destaca-se que todo o lixo coletado de 
Pontal do Paraná tem como destino o aterro de 
Matinhos e Pontal do Paraná, por meio do 
Consórcio Intermunicipal de Aterros Sanitários 
(CIAS), que faz o gerenciamento do lixo dos 
municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. 

 

 

 

RECURSOS PESQUEIROS 

 
Caracterização das embarcações 

pesqueiras utilizadas no CEP 
As embarcações pesqueiras utilizadas no 

CEP podem ser agrupadas em sete tipos, que 
variam de pequenas canoas e baterias a 
remo/vela a embarcações motorizadas de 
tábua/compensado. 

A dependência dos pescadores pelo 
estuário, conferida principalmente pela limitação 
imposta pelas embarcações e pela grande 
distância a ser percorrida para alcançar o mar 
aberto, foi apontada no CEP durante a década de 
1980 (CORRÊA, 1987). 

 É notório que embarcações não 
motorizadas são ainda mais limitadas quanto ao 
afastamento do porto em comparação às 
embarcações motorizadas. Dados mais recentes 
(2005 - Fundação Terra/Emater, dados não 
publicados) contabilizam a existência de 810 
pescadores pertencentes a 13 comunidades da 
baía de Paranaguá, os quais possuem 574 
embarcações, 48% não motorizadas, e que 
pescam principalmente ou exclusivamente dentro 
do estuário. 

Caracterização das práticas 
pesqueiras no CEP 

A diversidade de práticas pesqueiras 
realizadas no CEP é maior que a registrada em 
mar aberto, sendo tal fato um reflexo da 
versatilidade necessária para a pesca estuarina. 

Dentre os apetrechos utilizados, 
encontram-se a linha de mão, o caniço, o 
espinhel, o catueiro, a rede de siri, a tarrafa, o 
gerival, a rede de cabo arrasto, a rede de cambal, 
as redes de espera, de fundeio, de lanço e de 
caceio. 

Principais recursos pesqueiros do 
CEP 

Em um levantamento da ictiofauna 
realizado no CEP e áreas marinhas adjacentes 
(CORRÊA, 2007), foi registrado um total de 142 
espécies de peixes, das quais 54 eram 
comercializadas localmente. 
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Atualmente, a posição e a proporção das 
espécies nos desembarques podem ter se 
alterado, em consequência de vários fatores de 
origem antrópica, internos e externos ao CEP. De 
fato, alterações nas capturas foram relatadas por 
pescadores do CEP para cerca de 33 espécies de 
pescados (ROBERT et al., 2007). 

Os principais motivos atribuídos pelos 
mesmos para as reduções nas capturas foram: o 
vazamento de produtos químicos em várias 
ocasiões (31,6%); o aumento no número de 
pescadores (22,9%); as dragagens como um todo 
(12,0%); e o assoreamento (10,6%). Outros 
motivos que também merecem destaque, mas que 
parecem ser de impacto mais pontual e, de certa 
forma, também estão associados aos outros já 
citados, foram: a poluição da água em geral 
(3,3%); os barulhos e/ou movimentos gerados 
pelos navios e dragas (0,7%); e a poluição da 
água gerada pelas dragagens (0,3%). 

Comunidades pesqueiras  
As comunidades de pescadores do CEP 

(pescadores e familiares) possuem forte 
dependência econômica da pesca e de atividades 
correlatas, como limpeza, processamento e venda 
dos pescados, sendo que muitos dos próprios 
pescadores nem sequer realizam outras 
atividades complementares de renda. 

Atualmente, existem três comunidades 
localizadas nas proximidades do local referente à 
implantação do empreendimento que certamente 
pescam no Canal da Cotinga. Isso não significa 
que pescadores de outras comunidades mais 
distantes não pesquem no local. A mais distante 
das comunidades localizadas nos arredores do 
local de implantação da obra é Valadares, uma 
das mais populosas, com cerca de 226 
pescadores e 137 embarcações, das quais 86,9% 
atuam somente no estuário e 46,3% não são 
motorizadas. 

Outra comunidade é Costeirinha, com 
cerca de 34 pescadores e 27 embarcações, todas 
atuantes somente no estuário e 37% não 
motorizadas. 

A mais próxima, Maciel, possui em torno 
de 35 pescadores e 24 embarcações, das quais 
66,7% atuam somente no estuário e 20,8% não 
são motorizadas. A comunidade de Ponta do Poço 
não existe mais, pois foi relocada a duas 
localidades de Pontal do Sul (em 2003 e 2007) 

para a construção do Porto de Pontal de Pontal do 
Paraná. 

No que diz respeito à construção do píer 
de atracação dos navios na área do 
empreendimento, não são esperadas mudanças 
significativas nos ambientes de pesca. 

Na Figura 71 são apresentadas as 
comunidades de pescadores existentes no 
Complexo Estuarino de Paranaguá. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS E 
ARQUEOLÓGICOS 

 
Nos trabalhos de campo executados para 

o EIA/ Rima foram prospectados e cadastrados 11 
sítios arqueológicos e duas ocorrências de 
vestígios isolados, sendo cinco sítios e duas 
ocorrências de vestígios isolados dentro dos 
limites da propriedade da Subsea7. Os outros seis 
sítios, sambaquis, estão em áreas no entorno da 
propriedade. 

Em relação aos sambaquis identificados 
no estudo encontram-se: O Sambaqui Poço do 
Maciel, Sambaqui Barra do Rio Pequeno, 
Sambaqui Leste da Ilha Rasa Cotinga I, Sambaqui 
Ponta da Cotinga, Sambaqui Costa do Sabiá, 
Sambaqui do João Catarina, Sambaqui Figueira 
do Porto Guapê, Sambaqui do Barranco Branco e 
Sambaqui Figueira do Corpo Seco (Figura 72). 

 
Figura 72 - Detalhe do Sambaqui Figueira do 

Corpo Seco, Pontal do Paraná 
Além dos sambaquis, houve a identificação 

da área de ocorrência Berbigão 660 (Figura 73), 
na propriedade da Subsea7, junto ao manguezal 
na porção norte da propriedade.  

Quanto aos sítios arqueológicos, no 
levantamento de campo realizado, foram 
cadastrados dois sítios históricos na área de 
propriedade da Subsea7: o Maciel Xícara 
(Figuras 74 e 75) e o Sítio 494 (Figuras 76 e 77). 

. 

 
Figura 73 - Vista da área de ocorrência 

Berbigão 660, município de Pontal do Paraná 

 
Figura 74 - Vista do Sítio Histórico Maciel 

Xícara, município de Pontal do Paraná 

 
Figura 75 – Materiais históricos recuperados 

no Sítio Histórico Maciel Xícara, Pontal do 
Paraná 
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Figura 76 - Vista do Sítio Histórico 494, 

município de Pontal do Paraná 

 
Figura 77 – Materiais recuperados no Sítio 

Histórico 494, Pontal do Paraná 

 
Além dos sítios arqueológicos 

identificados, na propriedade da Subsea7 foi 
cadastrada uma área de ocorrência Guapê I 
(Figura 78) nas proximidades de porto de mesmo 
nome, a 250 metros da margem direita do rio 
Maciel. 

 
Figura 78 - Vista da área de ocorrência Porto 

Guapê I, município de Pontal do Paraná 
 

Na Figura 79 é apresentado mapa com a 
localização dos sítios e vestígios arqueológicos 
encontrados na área de implantação do 
empreendimento. 

Destaca-se que os sítios e vestígios 
arqueológicos identificados foram encontrados na 
propriedade e no seu entorno, porém , não foram 
observados na área de implantação do 
empreendimento propriamente dita. 

Ressalta-se ainda que, mesmo não tendo 
sido encontrados sítios e vestígios arqueológicos 
na área de implantação do empreendimento, 
como medida preventiva e na busca de 
salvaguardar a possibilidade de existência de 
outros sítios arqueológicos, na fase de instalação 
do mesmo está previsto o monitoramento 
arqueológico. 
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SISTEMA VIÁRIO 

 
Em relação ao sistema viário e os volumes 

de tráfego esperados, verificou-se que na fase de 
instalação do empreendimento poderão ocorrer os 
maiores transtornos em função do tráfego de 
veículos e equipamentos pesados, principalmente 
durante as obras de terraplanagem.  

Quanto à fase de operação, os transtornos 
serão reduzidos em função do baixo volume de 
tráfego gerado. Além disso o projeto prevê o 
tráfego pesado em vias que já apresentam 
grandes volumes de tráfego, em Paranaguá e 
Antonina, pelas atividades portuárias, sendo que o 
tráfego de veículos para transporte de 
funcionários e cargas leves será concentrado nas 
rodovias PR407 e PR412, que pela distribuição 
que poderá ocorrer, não deverá experimentar 
agravamentos.  

 

SISTEMA VIÁRIO MARINHO 

 
Para o sistema viário marinho, constatou-

se que circulam na área de influência direta 
atualmente principalmente embarcações de 
passeio (ou lazer) e pesca.  

Durante a fase de implantação do terminal 
prevê-se um incremento na movimentação de 
pequenas embarcações no trecho entre o cais 
público do Porto de Paranaguá ou de Antonina e o 
cais provisório de barcaças na parte frontal da ilha 
do Guaraguaçu, que será construído para o 
recebimento de pessoal, equipamentos e material 
de construção civil.  

Já na fase de operação do 
empreendimento prevê-se a movimentação de um 
navio Seven Oceans ou Skandi Navika a cada 10 
dias, ou trinta e seis navios por ano, o que 
representaria um aumento de 1,56% sobre a 
movimentação total de navios que frequentam a 
região portuária de Paranaguá (Trechos Alfa e 
Bravo Uno), considerando os dados de 
movimentação portuária de 2005 (2.342 navios). 
Além dos navios, haverá um incremento na 
movimentação de embarcações no interior da 
Baía de Paranaguá, em função das barcaças que 

farão o transporte dos tubos e estruturas a serem 
soldados, na ordem de 13% considerando os 
mesmos dados de 2005, porém estas 
embarcações não utilizarão necessariamente o 
Canal da Galheta, visto que não necessitam da 
mesma profundidade. 

 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 
Os limites terrestres e marítimos da Zona 

Costeira devem ser estabelecidos nos Planos 
Estaduais de Gerenciamento Costeiro (PEGC), e 
a execução de obras e atividades nessas áreas 
serão submetidas à aprovação do EIA/Rima. 

A lei estadual n.° 13.164/2001, que dispõe 
sobre a Zona Costeira do Estado e o Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro, estabelece 
a área de abrangência:  

Art. 1º - Para os fins previstos nesta lei, 
entende-se por: 

I - Zona Costeira Paranaense é o espaço 
geográfico delimitado pelos Municípios de: 
Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, 
Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e 
Guaratuba. Compreendendo a Planície de 
Inundação Flúvio-marinho, constantes dos 
ecossistemas de manguezais e de 
várzeas, da faixa marítima, até as 12 
milhas náuticas da costa, incluindo as ilhas 
costeiras e os habitats rochosos, 
compondo um mosaico de ecossistemas 
de alta relevância ambiental, de 
diversidade marcada pela transição de 
ambientes terrestres e marinhos, com 
interações que lhe conferem o caráter de 
fragilidade. 

... 

Art. 2º - A Zona Costeira, para o 
estabelecimento do Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro - PEGC está subdividida 
em Unidades Ambientais Naturais (UAN) 
conforme o Decreto Estadual nº 5.040/1989, que 
define o Macrozoneamento da Região do Litoral 
Paranaense, suas diretrizes e normas de uso. 
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Além dos aspectos relacionados ao 
Gerenciamento Costeiro, incide sobre a área 
aspectos relativos às Áreas Especiais de 
Interesse Turístico. A lei 6.513/1977, dispõe sobre 
a criação de Áreas Especiais e de Locais de 
Interesse Turístico que “são trechos contínuos do 
território nacional, inclusive suas águas territoriais, 
a serem preservados e valorizados no sentido 
cultural e natural, e destinados à realização de 
planos e projetos de desenvolvimento turístico”. 

No Paraná, a Lei Estadual n.° 
12.243/1998, que revoga a lei n.° 7.389/1980, 
considera áreas de interesse turístico, as áreas e 
localidades situadas nos municípios de Antonina, 
Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, 
Paranaguá e Pontal do Paraná. 

O Decreto n.° 2.722/1984 que aprova o 
regulamento que especifica as condições para o 
aproveitamento de áreas e locais considerados de 
interesse turístico, define as áreas de maior e 
menor restrição e regulamenta o uso e ocupação 
dessas áreas. Em relação à área do estudo, estão 
enquadradas como de maior restrição: 

Art. 2° - ... 

... 

II – as faixas de terreno lindeiras à linha 
de contorno das baías de Antonina, 
Guaratuba, Laranjeiras, Paranaguá e 
Pinheiros e aos estuários de rios e canais 
do litoral do Estado que se estendem até 
80 m medidos horizontalmente em sentido 
contrário ao mar, a partir da linha do 
preamar médio de 1831; 

III – as faixas de terrenos ao longo dos 
rios ou de qualquer outro curso d’água 
que medidas de ambos os lados 
apresentem, cada uma delas, as seguintes 
dimensões: 15 m para rios com até 30 m 
de largura, metade da largura daqueles 
que meçam de 30 m a 100 m e 50 m para 
os de largura superior a 100 m; 

... 

VI – as áreas de mangue e os terrenos 
em cotas originais inferiores ao nível 
máximo do preamar; 

VII – as ilhas fluviais, costeiras e as do 
interior das baías de Antonina, 
Guaratuba, Laranjeiras, Paranaguá e 
Pinheiros; 

Nessas áreas são permitidos os usos que 
priorizem a conservação da paisagem, lazer e 
esporte. As instalações portuárias são permitidas 
desde que previamente autorizados pelo órgão 
estadual competente, conforme o Art. 6.° da 
mesma lei, com nova redação dada pelo Decreto 
n.° 5.040/1989.  

O decreto n.° 5.040/1989 aprova o 
regulamento que define o Macrozoneamento da 
Região do Litoral Paranaense e estabelece que a 
área do empreendimento apresenta duas 
Unidades Ambientais Naturais (UAN), a Planície 
de Restinga (LR) e Mangues (LM). 

Em relação a instalação de atividades 
industriais o referido Regulamento estabelece: 

Art. 11- Não serão permitidas as 
atividades industriais, nos seguintes 
casos: 

a) nas UAN Serras (SS), Área Coluviais 
(SC), Planícies  luviais Nâo-significativas 
(SP), Planalto  Dissecado (PD), Mangues 
(LM) e nas áreas com declividade superior 
a 25o.; 

b) nas faixas de proteção dos 
mananciais, corpos e cursos d'água; 

Parágrafo Único - Os demais casos, 
observados as normas legais pertinentes, 
deverão ser submetidos a apreciação final 
do Conselho do Litoral, 

Art. 12 - Nas demais áreas as atividades 
industriais poderão ser desenvolvidas 
mediante observância dos seguintes 
princípios gerais e restrições: 

a) apresentem os equipamentos 
convenientes para filtragem de suas 
emissões, a fim de que estas sejam 
compatíveis com um padrão de emissão 
de gases de qualidade tal que não afete a 
vida silvestre e permita o pleno 
desenvolvimento das espécies vegetais; 
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b) não impliquem liberação de partículas 
sólidas em suspensão aérea a níveis que 
venham a comprometer a vida silvestre e o 
pleno desenvolvimento das espécies 
vegetais; 

c) as instalações industriais sejam feitas de 
forma a não comprometer a estabilidade 
das encostas; 

d) a drenagem das águas pluviais das 
instalações e suas vias de acesso sejam 
efetuadas por meio das adequadas 
estruturas hidráulicas, de forma a 
preservar a estabilidade à erosão hídrica 
dos pontos de lançamento e dos corpos 
receptores; 

e) as instalações industriais contem com 
os convenientes dispositivos de tratamento 
dos efluentes que permitam lançamentos 
de qualidade compatível com a 
classificação dos rios e cursos d'água 
receptores. 

... 
Na esfera municipal, o município de Pontal 

do Paraná é regido pelo plano diretor e também 
dispõe de legislação específica para uso e 
ocupação do solo urbano. 

De acordo com o referido plano diretor, Lei 
complementar n.º 001/2007 em seu art. 44, a 
organização do espaço contido nos limites do 
Perímetro Rural Municipal é definida em Áreas, 
Setores e Zonas: 

Art. 44 - ... 

I . Setor Especial de Tratamento do Lixo; 

II . Setor Especial do Maciel . Comunidade 
Tradicional Pesqueira; 

III . Zona de Conservação Ambiental Rural; 

IV . Unidade Ambiental de Planície de 
Restinga; 

V . Unidade Ambiental de Planície Aluvial; 

VI . Unidade de Proteção ao Manancial; 

VII . Área de Proteção ao Entorno de 
Bem Tombado; e 

VIII . Unidade Ambiental do Mangue. 

§ 1° As Unidades Ambiental do Mangue, 
de Planícies Aluviais e de Planícies de 
Restinga e a Unidade de Proteção ao 
Manancial são sujeitas a controle de uso 
por parte dos órgãos competentes do 
Estado e da União, e seu uso e 
ocupação devem seguir a legislação 
ambiental pertinente. 

O artigo 46 da mesma Lei, prevê a criação 
de Setores de Expansão ou Ocupação Especial, 
que são compartimentos territoriais designados 
pelo poder público municipal, por decreto 
municipal quando apresentarem necessidade, 
para usos especiais de interesse estratégico e 
relevante ao município, dentre eles a expansão de 
serviços portuários e para atividades de estaleiros. 

O empreendimento está localizado em área 
rural do município porém inserido em “zona 
especial” de desenvolvimento sustentável de 
atividades industriais não poluentes, instituída 
através do decreto n. 3.319, de 22 de maio de 
2009, nos seguintes termos e condições: 

Art. 1.º - Fica instituída a zona especial de 
desenvolvimento sustentável de atividades 
industriais não-poluentes ligadas ao 
transporte hidroviário, atividades portuárias 
e correlatas na costa do Município, no trecho 
compreendido entre os rios Maciel e 
Guaraguaçu, que faz limite com sua área 
rural, também definida pelo Governo do 
Estado como de interesse para fazer parte 
do porto organizado de Paranaguá, inclusive 
a parte terrestre das propriedades 
envolvidas, dado seu evidente interesse 
estratégico e relevante ao Município. 
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ANÁLISE AMBIENTAL 

 
A área do empreendimento apresenta 

muitos aspectos importantes tanto do ponto de 
vista ambiental quanto legal em relação aos seus 
aspectos, bióticos, físicos e antrópicos. 

Do ponto de vista da conservação 
ambiental, as florestas coincidentes com as áreas 
de preservação permanente exigidas por lei se 
encontram em excelente qualidade na maior parte 
da área, e em processo de regeneração em 
algumas porções, principalmente às margens do 
rio Maciel. A partir do estudo florístico e 
fitossociológico realizado, foi possível identificar e 
mapear as diferentes tipologias vegetais, o que 
auxiliou na escolha das áreas prioritárias para 
conservação, especialmente em virtude do 
programa de Criação da Unidade de Conservação 
a ser implantado na propriedade. 

Em relação à vegetação, cabe destacar 
ainda que a área de implantação do 
empreendimento prevê supressão de vegetação 
em APP para: instalação da via de acesso, 
considerando-se que não existe outra alternativa 
para isso, mas que se encaixa dentro da 
legislação de áreas de preservação classificadas 
como intervenção de baixo impacto; instalação 
das estruturas portuárias e instalação da base de 
soldagem propriamente dita em algumas porções, 
que não puderam ser evitadas em função da 
particularidade do empreendimento, que exige 
uma grande extensão de área em linha reta para 
viabilizar seu perfeito funcionamento. 

Ressalta-se que para a definição do eixo de 
inserção do projeto foi considerada a possibilidade 
de não realização de dragagem no canal de 
acesso das embarcações, atividade considerada 
mais impactante do ponto de vista ambiental. 
Destaca-se ainda que para os processos de 
supressão foram propostas medidas 
compensatórias, conforme exigência do caso. 

Em relação ao meio físico, a área está 
inserida na formação Planície Costeira, 
apresentando importantes cursos hídricos com 
boa qualidade ambiental e extensas áreas de 
solos de mangue bem preservados, como também 
porções de solo com diferentes condições de 
drenagem, que podem apresentar acúmulos de 

águas pluviais nas porções mais baixas do 
terreno. 

É importante salientar que não foram 
evidenciados afloramentos de água subterrânea 
que caracterizem nascentes na propriedade, visto 
que as porções onde foi verificado o acúmulo 
temporário de água da chuva foram visitadas em 
diferentes períodos, podendo ser observadas as 
mesmas porções sem acúmulo de água. 
Relacionados a estas áreas foram observados 
canais de escoamento superficial que drenam 
estas áreas temporariamente alagadas, não tendo 
sido atribuídas áreas de preservação permanente 
aos mesmos, por se tratarem de canais de 
drenagem de caráter temporário e condicionados 
pelas chuvas, não se caracterizando como cursos 
hídricos formados por nascentes. 

Na visão sustentável do projeto, toda 
drenagem será monitorada, garantindo e 
divulgando a qualidade dos corpos hídricos.  

Em relação ao potencial erosivo de alguns 
solos identificados na propriedade, determinam a 
geração de impactos localizados que afetariam 
recursos hídricos, requerendo medidas 
adequadas para prevenção, mitigação e controle 
de impactos. 

Do ponto de vista arqueológico, foram 
identificados vários sítios e vestígios 
arqueológicos na propriedade, no entanto, não 
foram encontrados na área de implantação do 
empreendimento propriamente dita. Mesmo 
assim, durante a fase de supressão vegetal e 
terraplanagem da área do empreendimento é 
previsto o monitoramento arqueológico, como 
medida preventiva e na busca de salvaguardar a 
possibilidade de existência de outros sítios 
arqueológicos. 

O estudo dos aspectos socioeconômicos 
demonstra que a região é habitada por pequenas 
comunidades indígenas e de pescadores 
artesanais, que utilizam, entre outros, os recursos 
naturais presentes propriedade. No entanto, 
considerando a proposta de ocupação terrestre e 
marinha, percebe-se que o projeto não inviabiliza 
as atividades desenvolvidas pelas comunidades, 
havendo a possibilidade de um convívio 
equilibrado através de um bom programa de 
relacionamento entre as partes. 

As diversas relações sociais que se 
manifestam quando se difunde a intenção de 
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implantar um empreendimento social e econômico 
qualquer, variam de acordo com a natureza dos 
impactos positivos e negativos presumidos em 
função da implantação do empreendimento. No 
geral, as reações são positivas quando há uma 
percepção de desenvolvimento socioeconômico 
relacionado à instalação do empreendimento, 
porém, as reações são negativas quando ocorre 
uma percepção de degradação ambiental e 
degeneração de costumes em decorrência da 
instalação do empreendimento. 

O terminal portuário ora analisado, ainda 
que de uso exclusivo, gerará impactos 
socioeconômicos negativos e positivos, mas, 
evidentemente, não na mesma proporção de 
outros empreendimentos de grande porte, tais 
como alguns grandes portos já existentes ou em 
construção no Brasil. Por outro lado, o projeto da 
empresa Subsea 7 terá características muito 
diferentes, pois se trata de um terminal com 
infraestrutura específica para produção final e 
transporte de tubos utilizados na produção ou 
transporte de petróleo e gás natural. 

Em relação ao sistema viário e aos volumes 
de tráfego esperados, verificou-se que na fase de 
instalação poderão ocorrer os maiores transtornos 
em função do tráfego de veículos e equipamentos 
pesados, principalmente durante as obras de 
terraplenagem. Já durante a operação os 
transtornos serão reduzidos em função do baixo 
volume de tráfego gerado. Além disso, o projeto 
prevê o tráfego pesado em vias que já 
apresentam grandes volumes de tráfego, vias 
urbanas “adaptadas” para o acesso ao porto e 
entorno dessas vias urbanas fortemente 
conformado pelas atividades portuárias. 

A proposta do empreendimento é um 
exemplo dinâmico de que a ocupação orientada 
resulta em adequação ambiental para a região. 
Em primeiro lugar, por garantir a preservação dos 
ambientes protegidos por lei, especialmente as 
áreas de preservação permanente, os 
manguezais e os remanescentes florestais 
protetivos, os quais garantem a sustentabilidade 
dos recursos hídricos e, em segundo, por 
possibilitar a criação de uma área de proteção que 
possibilitará manutenção do hábitat natural para a 
fauna local, preservando a diversidade biológica 
regional. 

Assim, no plano do ambiente natural e 
macrorregional não há dúvidas de que 

empreendimentos planejados, em geral, tendem a 
figurar como elementos de consolidação da 
ocupação orientada e ambientalmente sustentável 
de áreas sujeitas à pressão urbana. Este é um 
fator de extrema importância quando se compara 
essa possibilidade com os estragos ambientais 
causados pela ocupação desordenada. 

A conclusão que parte da compreensão do 
diagnóstico ambiental - aqui resumido aos 
elementos mais significativos - é de que existe 
perfeita compatibilidade entre o ambiente regional 
da gleba e a inserção do empreendimento, não 
obstante os impactos inerentes. 

Entretanto, para que isso resulte numa 
alternativa positiva, é necessário atender a todas 
as premissas técnicas e ambientais, e as ações 
requeridas para que a sua inserção seja benéfica 
ao ambiente regional. 

FRAGILIDADES AMBIENTAIS 

 
O estudo da fragilidade ambiental na 

propriedade tem por objetivo identificar os 
diferentes graus de susceptibilidade ao dano, ante 
a incidência de determinadas ações, em função 
das características físicas e bióticas 
diagnosticadas na área em questão. Na análise da 
fragilidade foram avaliadas várias características 
da área, tais como declividade, tipo de solo, 
proximidade dos recursos hídricos e tipo de 
cobertura vegetal. 

A análise da fragilidade permitiu um estudo 
das áreas preferenciais a serem ocupadas pelo 
empreendimento proposto, possibilitando 
direcionar a ocupação, priorizando áreas com 
fragilidade ambiental menor em relação a outras, 
e preservando os locais ambientalmente mais 
frágeis. Cabe ressaltar que a análise teve como 
objetivo a classificação da fragilidade 
comparativamente entre os diversos ambientes na 
propriedade, não havendo relação com outras 
tipologias vegetais, de solos ou declividade não 
existentes no terreno em estudo.  

Através da análise de fragilidades foi 
possível observar que 57,91% da ocupação do 
empreendimento atingem áreas com fragilidade 
ambiental baixa em comparação a outras áreas do 
terreno, que são áreas representadas por 
cobertura vegetal em estágios iniciais de 
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sucessão, solos não hidromórficos, planos e 
distantes dos recursos hídricos. 

Em 27% do empreendimento ocorrem áreas 
de fragilidade média, ou seja, representadas pela 
ocorrência de algum fator limitante, porém 
associada a outro fator de menor fragilidade. 

Em 9,74% do empreendimento ocorrerá 
ocupação de áreas com fragilidade alta, pela 
presença de vegetação em estágio médio ou 
áreas de solos hidromórficos, sendo que apenas 
2,76% do empreendimento atingirão áreas com 
fragilidade muito alta, como as áreas de mangue e 
APP dos rios existentes na área. 

A Figura 80 apresenta a sobreposição do 
projeto de implantação com o mapa de fragilidade 
ambiental, mostrando que a ocupação se dará 
prioritariamente em áreas menos frágeis, inclusive 
quando há necessidade de transposição de rios e 
áreas de preservação permanente. 
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL -  

 
Nos itens anteriores foram apresentadas a 

descrição do empreendimento e a sua adequação 
às leis ambientais e ao uso do solo do município 
de Pontal do Paraná, assim como o diagnóstico 
ambiental da região em que será inserido. Com 
base nesse conhecimento é que foram previstos e 
analisados os impactos ambientais que poderão 
ocorrer nas fases de planejamento, instalação e 
operação da base de soldagem Subsea7. 

O prognóstico ambiental analisa, qualifica 
e, quando possível, quantifica as interferências 
causadas pelo empreendimento no ambiente, 
tendo por objetivo oferecer subsídios à tomada de 
decisão a ser feita pelo órgão ambiental quanto à 
viabilidade de implantação da Base de Soldagem 
Paranaguá, apresentando os impactos 
decorrentes desde o planejamento do 
empreendimento até sua construção, operação e 
desativação.  

Este estudo visa ainda a proporcionar à 
comunidade em geral a possibilidade de analisar e 
entender o significado e a importância da 

instalação e da presença do empreendimento 
para a região. 

Novamente ressalta-se que o projeto de 
ocupação do empreendimento passou por várias 
adequações até a elaboração do projeto definitivo, 
direcionando a implantação do empreendimento 
em áreas de menor fragilidade ambiental, levando 
em consideração às características de solos, 
relevo, vegetação, drenagens, proximidade de 
recursos hídricos e ainda áreas especialmente 
protegidas, bem como em áreas de menor 
qualidade ambiental, que já sofreram degradação 
por atividades anteriores, desta forma, 
minimizando os impactos ambientais provenientes 
da implantação do empreendimento sobre o 
ambiente em que se insere. 

No caso da base de soldagem Subsea7, o 
planejamento e ocupação ordenada da 
propriedade, buscando a aplicação do conceito de 
desenvolvimento sustentável, tendem a propiciar 
ganhos ambientais à região em que se insere, 
com a garantia de preservação de áreas 
importantes, mas que tendem à uma ocupação 
desordenada, caso não haja um 
comprometimento, como a criação de uma 
RPPN,. 

 O prognóstico ambiental é a etapa do estudo em que 
são identificados os impactos positivos e negativos que 
ocorrerão a partir da implantação do empreendimento. 

 

 

 Os impactos negativos do empreendimento são, em 
sua maioria, restritos à fase de instalação e localizados 
na área de construção, e admitem medidas mitigadoras 
e compensatórias adequadas. 

 

 

 Os impactos positivos são permanentes, destacando-
se a geração de empregos diretos e indiretos e a 
ocupação urbana planejada, que resulta em manutenção 
e melhoria do equilíbrio ambiental em toda a região. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

IMPACTOS POSITIVOS 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Duração Probabilidade 
de Ocorrência Início Fase de 

Ocorrência 

Aumento da biodiversidade da fauna epilítica Permanente Certa Curto prazo I - O 
Contribuição científica com os levantamentos de dados primários no 
diagnóstico e monitoramento Permanente  Certa Imediato P – I - O 

Mobilização Política da População Local Temporária Incerta Imediato P – I 
Dinamização da oferta de empregos e de atividades econômicas na fase 
de instalação Temporária Certa Curto prazo I 

Dinamização da oferta de empregos e de atividades econômicas na fase 
de operação Permanente Certa Médio prazo O 

Aumento da arrecadação de impostos Permanente Certa Médio prazo O 

Valorização dos imóveis Recorrente Certa Curto prazo P – I - O 

Garantia da Preservação de Ativo Ambiental Permanente Certa Curto prazo I 

Melhoria da infraestrutura viária próximo ao acesso do empreendimento Permanente Certa Curto prazo I - O 
P – Planejamento 
I – Instalação 
O - Operação 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Duração Probabilidade 
de Ocorrência Início Fase de 

Ocorrência 

Dispersão da poluição sonora Permanente Certa Imediato I - O 

Poluição atmosférica por gases e material particulado Permanente Certa Imediato I - O 

Modificação da linha de costa Permanente Certa Imediato I 
Alteração da hidrodinâmica e aeração do solo pela compactação e 
impermeabilização Permanente Certa Curto prazo I 

Alteração no padrão de escoamento de água em superfície Permanente Certa Curto prazo I 

Alteração no padrão de movimentação da água em subsuperfície Permanente Certa Curto prazo I 

Perda de solos por processos erosivos Recorrente Certa Curto prazo I 

Deposição de sedimentos e partículas Recorrente Incerta Médio prazo I 

Alteração na qualidade da água doce superficial Recorrente Incerta Médio prazo I 
Alteração das característ. Físicas, químicas e biológicas da água 
estuarina Temporário Certa Imediato I 

Diminuição da transmissividade do aquífero freático pela compactação do 
substrato Permanente Certa Imediato I - O 

Diminuição das reservas de água subterrânea Permanente Certa Curto prazo I - O 

Perda de recursos vegetais fora de APP Permanente Certa Imediato I 

Perda de recursos vegetais em APP Permanente Certo Imediato I 

Intervenção nos recursos vegetais em APP Temporário Certo Imediato I 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Duração Probabilidade 
de Ocorrência Início Fase de 

Ocorrência 

Aumento do efeito de borda nas áreas adjacentes à ADA Permanente Certo Médio prazo I - O 

Distúrbios à fauna terrestre em geral pela emissão de ruídos Permanente Certo Imediato I - O 
Morte de espécies da fauna terrestre em geral pela supressão de 
vegetação Temporário Certo Imediato I 

Modificação na dinâmica de população da fauna terrestre em geral Permanente Certo Imediato I - O 

Redução de habitat para espécies de mamíferos de pequeno porte Permanente Certo Curto prazo I - O 
Modificação do uso de habitat por espécies de mamíferos de médio e 
grande porte Permanente Certo Curto prazo I - O 

Redução de habitat para avifauna, inclusive espécies ameaçadas de 
extinção Permanente Certo Imediato I - O 

Distúrbios a herpetofauna terrestre e semiaquática Permanente Certo Imediato I - O 

Substituição de espécies fitoplanctônicas Permanente Incerta Curto prazo I - O 

Afugentamento e distúrbios à fauna aquática Temporária Certa Imediato I - O 

Modificação na composição e estrutura da comunidade de peixes Permanente Certa Imediato I 
Mortandade local de peixes e outras espécies aquáticas durante a 
construção das pontes e estruturas submersas Temporária Certa Imediato I 

Alteração na estrutura da comunidade zooplanctonica Temporária Certa Imediato I 

Sobrecarga aos serviços de saúde Permanente Incerta Médio prazo I - O 

Sobrecarga aos serviços de educação Permanente Incerta Médio prazo O 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Duração Probabilidade 
de Ocorrência Início Fase de 

Ocorrência 

Sobrecarga aos serviços de saneamento Permanente Incerta Médio prazo I - O 

Impacto visual e modificação do cenário local Permanente Certa Curto prazo I - O 
Transtornos aos usuários do Canal da Cotinga para deslocamento na 
região Permanente Certa Curto prazo I - O 

Transtornos aos pescadores locais Permanente Incerta Imediato I - O 

Transtornos ao tráfego urbano de Morreste e Antonina Permanente Certa Imediata I - O 

Transtornos ao Tráfego Urbano de Pontal do Paraná e da Rod. PR-407 Temporária Certa Imediata I 
P – Planejamento 
I – Instalação 
O - Operação 
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IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

IMPACTOS DE NATUREZA INDETERMINADA 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Duração Probabilidade 
de Ocorrência Início Fase de 

Ocorrência 

Alteração da hidrodinâmica local pela construção do pier Permanente Incerta Imediata I – O 

Expectativas gerais da população em relação ao empreendimento Temporária Certa Imediato P - O 
P – Planejamento 
I – Instalação 
O - Operação 
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Risco Ambiental é a possibilidade de alteração negativa no meio 
ambiente, em decorrência da implementação do empreendimento, que não 
se caracteriza como impacto ambiental pela remota probabilidade de 
efetivamente ocorrer. Porém, sua ocorrência, poderá se desdobrar em 

impactos ambientais significativos, exigindo a adoção de medidas rápidas e 
seguras para o seu controle. 
 
 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

RISCOS AMBIENTAIS PASSÍVEIS DE OCORRER 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Probabilidade de 
Reversão Fase de Ocorrência 

Mudança no padrão de correntes marítimas Parcialmente 
reversível I - O 

Contaminação das águas subterrâneas por infiltração sistemática ou acidental de 
substâncias potencialmente nocivas 

Parcialmente 
reversível I - O 

Aumento da pressão de caça e captura de animais silvestres Parcialmente 
reversível I - O 

Atropelamento de animais silvestres Parcialmente 
reversível I - O 

Mortandade de peixes em decorrência da contaminação dos cursos d’água por óleos , 
lubrificantes e outras substâncias nocivas 

Parcialmente 
reversível I - O 

Exposição de dinoflagelados tóxicos e outras microalgas nocivas pela suspensão de 
sedimentos Reversível I 

Contaminação de organismos zooplanctônicos pelos efeitos de bioacumulação Reversível I 
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Invasões biológicas por água de lastro e bioincrustação de navios Parcialmente 
reversível O 

Especulação imobiliária Parcialmente 
reversível P – I - O 

Atração de migrantes e crescimento urbano desordenado Reversível I - O 

Alteração do padrão sociocultural da Vila do Maciel e áreas indígenas Reversível I - O 

Destruição de sítios arqueológicos na área do canteiro de obras Parcialmente 
reversível I 

Possibilidade de perdas de carga e colisões entre embarcações Reversível I - O 

Aumento de acidentes de trânsito pela maior circulação de veículos próximo a vias de 
acesso ao empreendimento Reversível I - O 

P – Planejamento 
I – Instalação 
O - Operação 
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Dentre os atributos trabalhados na 
avaliação qualitativa, alguns foram selecionados e 
utilizados para uma avaliação quantitativa dos 
impactos ambientais (valoração), e o 
estabelecimento de seus “pesos” foram 
determinados após diversas avaliações e 
discussões em grupo, estudando-se quais viriam a 
quantificar melhor o atributo do impacto e sua 
respectiva magnitude. Desta forma os impactos 
foram classificados de acordo com sua magnitude 
da seguinte maneira: 

• Impactos de natureza positiva e de 
elevada magnitude representam 
medidas de elevada eficiência, alto 
ganho ambiental, que atuam sobre 
impactos negativos de alta magnitude 
ou ainda que envolvam elevados 
custos de aplicação. Já os de natureza 
negativa são os que merecem maior 
atenção e cuidados, e em função de 
sua significância podem estar 
vinculados a normas e leis ambientais. 

• Impactos positivos e de magnitude 
média, representam medidas mais 
simples de serem implantadas, custos 
menores e de aplicabilidade mais fácil 
que a anterior. Os de natureza 
negativa em vista ao anterior (alta 
magnitude) são menos prejudiciais ao 
meio ambiente e de mitigação mais 
fácil e menos onerosa. 

• Os impactos de baixa magnitude 
tendem a se concentrar na área do 
empreendimento, acarretam em 
pequenos danos de baixa significância 
ao meio ambiente e de fácil mitigação. 
Os de natureza positiva são medidas 
rápidas, fáceis e de baixo custo de 
implantação. 

Depois de definida a magnitude dos 
impactos, estabeleceu-se parâmetros de 
mitigação, aplicados somente aos de natureza 
negativa. Após esta mitigação, foi recalculada a 
valoração do impacto ambiental e sua respectiva 
magnitude. 
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VALORAÇÃO DOS IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS 

Impactos Ambientais Magnitude SEM 
Medida Ambiental 

Percentual de 
Mitigação 

Magnitude COM 
Medida Ambiental 

Dispersão da poluição sonora -12,2 Alta 30% -8,54 Média 
Poluição atmosférica por gases e material particulado -8,2 Média 30% -5,74 Baixa 
Modificação da linha de costa -6,6 Baixa 0% -6,6 Baixa 
Alteração da hidrodinâmica e aeração do solo pela compactação e 
impermeabilização -6,6 Baixa 30% -4,62 Baixa 

Alteração no padrão de escoamento de água em superfície -10,6 Alta 0% -10,6 Alta 
Alteração no padrão de movimentação da água em subsuperfície -12,2 Alta 30% -8,54 Média 
Perda de solos por processos erosivos -8,6 Média 70% -2,58 Baixa 
Deposição de sedimentos e partículas -10,4 Alta 50% -5,2 Baixa 
Alteração na qualidade da água doce superficial -8,4 Média 50% -4,2 Baixa 
Alteração das característ. Físicas, químicas e biológicas da água estuarina -12,2 Alta 30% -8,54 Média 
Diminuição da transmissividade do aquífero freático pela compactação do 
substrato -6,6 Baixa 30% -4,62 Baixa 

Diminuição das reservas de água subterrânea -6,6 Baixa 50% -3,3 Baixa 
Alteração da hidrodinâmica local pela construção do pier * -4,8 Baixa 0% -4,8 Baixa 
Perda de recursos vegetais fora de APP -10,6 Alta 0% -10,6 Alta 
Perda de recursos vegetais em APP -10,6 Alta 0% -10,6 Alta 
Intervensão nos recursos vegetais em APP -8,6 Média 50% -4,3 Baixa 
Aumento do efeito de borda nas áreas adjacentes à ADA -10,2 Média 0% -10,2 Média 
Distúrbios à fauna terrestre em geral pela emissão de ruídos -12,2 Alta 30% -8,54 Média 
Morte de espécies da fauna terrestre em geral pela supressão de vegetação -10,6 Alta 50% -5,3 Baixa 
Modificação na dinâmica de população da fauna terrestre em geral -8,2 Média 0% -8,2 Média 
Redução de habitat para espécies de mamíferos de pequeno porte -10,6 Alta 0% -10,6 Alta 
Modificação do uso de habitat por espécies de mamíferos de médio e grande 
porte -8,2 Média 50% -4,1 Baixa 

Redução de habitat para avifauna, inclusive espécies ameaçadas de extinção -8,6 Média 50% -4,3 Baixa 
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VALORAÇÃO DOS IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS 

Impactos Ambientais Magnitude SEM 
Medida Ambiental 

Percentual de 
Mitigação 

Magnitude COM 
Medida Ambiental 

Distúrbios a herpetofauna terrestre e semiaquática -10,2 Média 30% -7,14 Média 
Substituição de espécies fitoplanctônicas -4,8 Baixa 30% -3,36 Baixa 
Afugentamento e distúrbios à fauna aquática -10,6 Alta 0% -10,6 Alta 
Modificação na composição e estrutura da comunidade de peixes -10,2 Média 30% -7,14 Média 
Mortandade local de peixes e outras espécies aquáticas durante a construção 
das pontes e estruturas submersas -6,6 Baixa 30% -4,62 Baixa 

Aumento da biodiversidade da fauna epilítica 6,6 Baixa - Impacto 
Positivo Baixa 

Alteração na estrutura da comunidade zooplanctonica -6,6 Baixa 30% -4,62 Baixa 
Contribuição científica com os levantamentos de dados primários no diagnóstico 
e monitoramento 8,8 Média - Impacto 

Positivo Média 

Expectativas gerais da população em relação ao empreendimento ** 10,2 Média - Impacto 
Positivo Média 

Mobilização Política da População Local 7 Média - Impacto 
Positivo Média 

Dinamização da oferta de empregos e de atividades econômicas na fase de 
instalação 10,2 Média - Impacto 

Positivo Média 

Dinamização da oferta de empregos e de atividades econômicas na fase de 
operação 13,8 Alta - Impacto 

Positivo Alta 

Aumento da arrecadação de impostos 13,8 Alta - Impacto 
Positivo Alta 

Valorização dos imóveis 10,2 Média - Impacto 
Positivo Média 

Sobrecarga aos serviços de saúde -10,4 Alta 30% -7,28 Média 
Sobrecarga aos serviços de educação -8,4 Média 30% -5,88 Baixa 
Sobrecarga aos serviços de saneamento -8,4 Média 50% -4,2 Baixa 
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VALORAÇÃO DOS IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS 

Impactos Ambientais Magnitude SEM 
Medida Ambiental 

Percentual de 
Mitigação 

Magnitude COM 
Medida Ambiental 

Impacto visual e modificação do cenário local -5,2 Baixa 30% -3,64 Baixa 
Transtornos aos usuários do Canal da Cotinga para deslocamento na região -5,2 Baixa 50% -2,6 Baixa 
Transtornos aos pescadores locais -8,4 Média 30% -5,88 Baixa 

Garantia da Preservação de Ativo Ambiental 12,2 Alta - Impacto 
Positivo Alta 

Transtornos ao Tráfego Urbano de Morreste e Antonina -6,6 Baixa 30% -4,62 Baixa 
Transtornos ao Tráfego Urbano de Pontal do Paraná e da Rod. PR-407 -8,6 Média 30% -6,02 Baixa 

Melhoria da infraestrutura viária próximo ao acesso do empreendimento 10,2 Média - Impacto 
Positivo Média 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
RECOMENDADOS  

 
A viabilidade ambiental de qualquer 

empreendimento de grande porte depende 
diretamente das ações que serão adotadas para 
prevenir, mitigar e compensar os impactos 
ambientais que serão originados a partir da sua 
implantação. 

O estudo de impacto ambiental, para 
atestar tecnicamente essa viabilidade, deve 
demonstrar claramente que os impactos negativos 
originados pela instalação e operação do 
empreendimento podem ser prevenidos, mitigados 
ou compensados adequadamente. 

 

 

 

 As medidas e programas ambientais 
recomendados no estudo de impacto 
ambiental da Base de Soldagem 
Subsea7 – Paranaguá, garantem a 
implantação sustentável e equilibrada 
do empreendimento e visam promover 
ganhos ambientais para a região de 
entorno, servindo inclusive de modelo 
para futuros projetos similares na 
região. 

 

 

 

Este capítulo resume o plano de controle 
ambiental proposto para a Base de Soldagem 
Subsea7, atestando a sua viabilidade, mediante a 
adoção das seguintes ações: 

Medidas de Controle Ambiental: podem 
ser preventivas, mitigadoras ou compensatórias e 
objetivam prevenir, evitar, minimizar ou, quando 
possível, compensar os impactos e riscos 
ambientais de natureza adversa originados desde 
o planejamento do empreendimento até a sua 
operação. São ações a serem implementadas 
exclusivamente pelo empreendedor ou pelas 

empresas que participarão da implantação do 
empreendimento, uma vez não implicam na 
participação direta de órgãos fiscalizadores ou 
instituições de pesquisa, como no caso dos 
programas ambientais.  

Programas Ambientais: são ações de 
responsabilidade financeira do empreendedor que 
visam compensar ou mitigar os impactos mais 
significativos causados pelo empreendimento. 
Pela complexidade envolvida na implementação 
requerem, necessariamente, o envolvimento da 
sociedade organizada representada por órgãos 
públicos, universidades, lideranças da região 
afetada pelo empreendimento, empresas 
terceirizadas, etc. 

As medidas de controle ambiental devem 
compor um "Código de Conduta Ambiental", a ser 
concebido já na fase de planejamento da obra, 
que visará orientar todos os agentes envolvidos 
com o empreendimento acerca do tratamento a 
ser dados às questões ambientais, tendo como 
referência este Relatório de Impacto Ambiental. 

 

 

 Os programas ambientais, juntamente 
com as condicionantes a serem 
estabelecidas pelo Instituto Ambiental 
do Paraná após a análise deste estudo, 
serão detalhados no Plano de Controle 
Ambiental do empreendimento, que é 
um documento técnico rigoroso cuja 
aprovação é necessária para que o 
empreendimento receba a Licença 
Ambiental de Instalação. 

 

Isto quer dizer que o licenciamento 
ambiental não é encerrado com a aprovação dos 
estudos aqui apresentados. O objetivo destes 
estudos é avaliar, como já foi dito, a viabilidade 
ambiental do empreendimento e aprovar sua 
localização, mas não permite que a construção 
seja iniciada, para isso, o empreendedor terá que 
atender as condicionantes que serão solicitadas 
quando da emissão da Licença Prévia bem como 
atentar para os documentos exigidos pela 
legislação estadual de licenciamento ambiental 
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para solicitação da Licença de Instalação, só 
então, após a emissão da LI é que o 
empreendimento poderá iniciar sua construção. 

Assim, caso o empreendimento se mostre 
viável, para que a sua instalação seja autorizada, 
é necessário detalhar todas as medidas e 
programas ambientais recomendados no Plano de 
Controle Ambiental, o qual deve incorporar 
também todas as questões pertinentes discutidas 
na Audiência Pública do estudo de impacto 
ambiental. 

Portanto, para que o empreendimento 
venha a receber a Licença Ambiental de 
Instalação, três etapas devem ser superadas com 
sucesso, sob a orientação e fiscalização do 
Instituto Ambiental do Paraná: o estudo de 
impacto ambiental (EIA/RIMA), a Audiência 
Pública do RIMA e o Plano de Controle Ambiental. 

Em todas essas etapas estarão no centro 
da discussão a eficácia das medidas e programas 
ambientais recomendados pelo estudo de impacto 
ambiental, os quais são apresentados a seguir. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Locação do canteiro de obras 

Evitar o surgimento de processos 
erosivos e prevenir riscos de 
contaminação do solo e das águas 
superficiais e subsuperficiais. 

Erosão do solo; assoreamentos e 
eutrofização de corpos hídricos. 

Controle da água pluvial 

Diminuir a energia da água através de 
dissipadores e filtros de rachão, além 
de promover a retenção de 
sedimentos por meio de bacias de 
contenção,  

Diminuição da permeabilidade do solo; 
perda de solo por processos erosivos, 
assoreamento e poluição dos recursos 
hídricos e rebaixamento do lençol freático. 

Construção de bacias de infiltração 

Proteger os recursos hídricos contra 
arraste de sedimentos (erosão), 
através da construção de bacias de 
infiltração. 

Perda de solo por processos erosivos, 
redução na aptidão dos solos para a 
instalação de espécies vegetais, 
compactação do solo, alteração na 
dinâmica hídrica, assoreamento e poluição 
dos recursos hídricos. 

Retirada e armazenamento do solo superficial para 
posterior utilização na revegetação 

Utilizar a camada superficial do solo, 
mais fértil para favorecer o 
desenvolvimento das plantas aplicada 
na proteção do solo. 

Mudança na topografia e paisagem geral; 
perda de solo por processos erosivos; 
compactação do solo; alteração na 
qualidade das águas superficiais; redução 
na aptidão dos solos para a instalação de 
espécies vegetais e compactação do solo. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Limpeza da área e destinação correta dos resíduos 
da supressão 

Retirar a camada superficial do solo e 
de restos de vegetais depositados no 
terreno, após eventuais cortes que se 
façam necessários no processo de 
instalação do empreendimento. 

Supressão da vegetação, mudança na 
topografia e paisagem geral, perda de solo 
por processos erosivos e destinação de 
resíduos sólidos. 

Demarcação de áreas de preservação permanente 
(APP) 

Garantir a inserção segura e positiva 
do empreendimento no ambiente 
regional, procurando assegurar que 
tais áreas não sofrerão interferência 
durante a fase de construção do 
condomínio.  

Impactos ligados especialmente à 
supressão da vegetação e terraplenagem. 
 

Controle da destinação de efluentes sanitários na 
área do empreendimento 

Evitar a poluição aos corpos de águas 
próximos e ao lençol freático, assim 
como a saúde dos trabalhadores e os 
habitats da fauna. 

Alteração da qualidade da água. Aumento 
no consumo de água e produção de 
esgoto.  

Controle sobre o recolhimento e destinação dos 
resíduos no empreendimento 

Evitar a poluição aos corpos de águas 
próximos e ao lençol freático, assim 
como a saúde dos trabalhadores e os 
habitats da fauna. 

Sobrecarga de infraestrutura de 
saneamento, alteração da qualidade da 
água, geração de resíduos sólidos e risco 
de acidentes com animais peçonhentos.  
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Prevenção de acidentes com animais peçonhentos 

Prevenir e minimizar os riscos aos 
trabalhadores da obra e à população 
local quanto à possibilidade de 
ocorrência de acidentes com animais 
peçonhentos, que podem ser atraídos 
pela concentração de alimentos em 
decomposição, devido ao acúmulo de 
matéria orgânica proveniente da 
supressão de vegetação 

Risco de Acidentes com animais 
peçonhentos  
 

Sinalização adequada das vias 

Desenvolver sinalização viária 
adequada à interface trânsito-meio 
ambiente, com a implantação de 
placas de sinalização educativas e 
indicativas, voltadas à área ambiental 
no sistema viário interno e cuidados a 
serem tomados especialmente com 
velocidade, para evitar acidentes 

Risco de atropelamento de animais 
silvestres e acidentes nas vias internas e 
do entorno. 

Controle de ruídos e gases Poluentes 

Reduzir a emissão de ruídos e 
poluentes atmosféricos que possam 
ser gerados e dispersos por fontes 
móveis. 

Emissão de ruídos e gases poluentes por 
fontes móveis, poluição atmosférica – 
emissão de material particulado em 
suspensão e emissão de poluentes por 
atividades potencialmente poluidoras. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Contratação de serviços locais 
Melhoria na renda da população e da 
infraestrutura local, gerando a 
satisfação da comunidade. 

Expectativas gerais da população quanto 
ao empreendimento, melhoria da infra-
estrutura, e aumento na oferta de emprego 
e aumento das atividades econômicas 
durante a construção e operação do 
empreendimento. 

Controle sobre as atividades de supressão de 
vegetação 

Monitorar a fauna local, 
acompanhando seu deslocamento 
dentro da gleba para as áreas a serem 
preservadas. 

Perda de recursos vegetais, distúrbios na 
fauna, perda de solos por processos 
erosivos e alteração na qualidade da água. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Programas Ambientais Recomendados para a Fase 
de Instalação e Operação  

Estabelecer um procedimento para o 
repasse das informações relevantes 
sobre o empreendimento, de forma 
padronizada e de caráter oficial; 
Esclarecer a população residente ou 
que exerce atividades próximas ao 
empreendimento, representantes do 
Poder Público e demais instituições 
interessadas sobre todos os aspectos 
da implantação do empreendimento; 
Identificar os principais anseios e 
dúvidas da população referentes à 
implementação do empreendimento, 
possibilitando a melhor 
operacionalização de algumas 
medidas mitigadoras e 
compensatórias, mediante a 
adequação das ações à realidade 
apresentada pela população; 
Atuar junto à prefeitura no sentido de 
informar os técnicos dessa instituição 
quanto às etapas da obra, estimativa 
do fluxo de materiais e prestação de 
serviços, de modo a oferecer 
elementos à prefeitura para a boa 
gestão dos recursos provenientes da 
obra 

Todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste EIA. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Programa de Gerenciamento Ambiental da Obra 

Garantir a inserção segura positiva do 
empreendimento no ambiente 
regional, através do cumprimento das 
normas de licenciamento ambiental e 
proporcionar análises que propiciem o 
aperfeiçoamento das ações previstas, 
em termos qualitativos e de 
racionalização de recursos financeiros 
investidos, as informações geradas 
devem ser consolidadas e 
sistematizadas em documento que 
caracterize a correta execução de 
cada programa ambiental proposto. 

Todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste EIA e com o 
monitoramento dos programas ambientais 
atrelados ao empreendimento, além da 
vistoria a campo das atividades em 
desenvolvimento. 

Programa de Treinamento dos Colaboradores 

Melhorar os procedimentos ambientais 
dentro do empreendimento realizando 
um treinamento formal com todos os 
colaboradores da obra em suas 
diferentes fases, em relação aos 
cuidados e procedimentos a serem 
adotados em função dos riscos e 
impactos ambientais relacionados ao 
empreendimento. 

Todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste EIA. 

Programa de Supressão Controlada de Vegetação 

Visa ao monitoramento da fauna local, 
acompanhando seu deslocamento 
dentro da gleba para as áreas a serem 
preservadas. 

Impactos e riscos ambientais identificados 
neste EIA, especialmente do meio biótico. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna 

Monitorar a fauna local, 
acompanhando seu deslocamento 
dentro da gleba e propor o resgate da 
fauna passível de ser relocada para 
uma área de elevada qualidade 
ambiental dentro do mesmo 
ecossistema onde será constituída 
uma UC. 

Impactos e riscos ambientais identificados 
neste EIA, especialmente do meio biótico. 
 

Programa de Criação de Unidade de Conservação  

Apresentar procedimentos que visem 
a compensar da melhor forma os 
impactos gerados pela obra e pela 
operação do empreendimento, de 
modo a garantir a preservação da 
riqueza de espécies e a biodiversidade 
da região. 

Todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste EIA. 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Gestão interna de materiais residuais 
produzidos na zona de influência da 
obra (entulhos, restos vegetais, 
resíduos orgânicos, resíduos da 
construção civil e demais materiais 
residuais da obra), por meio da 
implementação de um procedimento 
de gestão de resíduos, que inclua um 
programa integrado de gestão. 

Contaminação da água e do solo, 
sobrecarga na infraestrutura de 
saneamento 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Programa de Monitoramento da Qualidade dos 
Recursos Hídricos 

Resguardar o empreendedor quanto à 
identificação correta das fontes de 
poluição, as quais ocorrem e poderão 
ocorrer com maior intensidade, em 
locais externos ao empreendimento. 

Alteração na qualidade da água, risco de 
contaminação das águas subterrâneas por 
infiltração sistemática ou acidental de 
substâncias potencialmente nocivas, 
contaminação do solo e das águas 
superficiais. 

Programa de resgate do patrimônio arqueológico 
Promover a identificação de possíveis 
vestígios arqueológicos expostos 
durantes as obras 

Interferência em sítios arqueológicos na 
área dos canteiros de obra, na ampliação e 
melhoria de estradas, nas construções de 
edificações, e na própria instalação do 
empreendimento 

Programa de controle e manutenção de veículos e 
equipamentos 

Minimizar impactos ambientais devido 
à emissão atmosférica de motores a 
combustão e da geração de ruídos, 
criar procedimentos de manutenção 
geradores de efluentes e resíduos e a 
ocorrência de incômodos e riscos 
relacionados às atividades da 
implantação e operação do 
empreendimento. 

Alteração na qualidade da água, 
contaminação do solo e das águas, 
alteração no padrão de qualidade do ar. 

Programa de capacitação profissional de mão de 
obra 

Realizar e/ou incentivar cursos de 
treinamento profissional específicos 
para o empreendimento, em Pontal do 
Paraná, primeiramente para atividades 
ligadas à fase de implantação e, 
posteriormente, à fase de operação. 

Aumento da oferta de emprego, 
dinamização do comércio local. 
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MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS RECOMENDADOS 
MEDIDAS DE CONTROLE SÓCIO - 

AMBIENTAL 
OBJETIVO IMPACTOS A SEREM PREVENIDOS 

MITIGADOS OU COMPENSADOS 

Programa de educação ambiental 

Ampliar a compreensão dos 
problemas ambientais e a importância 
da participação social no 
equacionamento das condições 
adversas, através do trabalho das 
particularidades e aptidões 
(ambientais, sociais e econômicas) 
locais. 

Todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste EIA. 

Programa de criação do plano de contingência para 
possíveis acidentes com vazamentos de 
combustíveis, óleos e graxas de navios, 
embarcações, veículos e maquinários 

Desempenhadas de forma correta as 
trocas de óleos e graxas no manuseio 
de equipamentos e maquinários em 
obras, coletando o conteúdo 
descartado em recipientes adequados, 
impedindo assim a dispersão destes, e 
observando as legislações ambientais 
específicas. 

Deterioração da qualidade da água 
estuarina pela contaminação por 
compostos e elementos químicos 
decorrentes do fluxo de embarcações. 
Danos às comunidades planctônica, 
ictiofauna e bentônica. 

Programa de Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores - PSST 

Estabelecer as normas e os 
procedimentos que deverão ser 
adotados pelas empresas contratadas 
e subcontratadas para prestação de 
serviços nas obras, em ações 
preventivas para garantir a segurança 
e saúde ocupacional de todos os 
trabalhadores e colaboradores 
envolvidos e contribuindo para a 
preservação e proteção ambiental. 

Risco de acidentes; acidentes com animais 
peçonhentos; risco de transmissão de 
doenças por insetos vetores; aumento da 
demografia e migração de pessoas; 
aumento dos níveis de ocupação e geração 
de renda. 
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Quanto ao Programa de Criação de 
Unidade Conservação, para melhor entendimento 
e visualização da área destinada a implantação da 
RPPN na propriedade, é apresentado na Figura 
81 o mapa de localização da área proposta para 
criação da RPPN na propriedade. 
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CONCLUSÕES  

 
Examinando o cenário da implantação da 

Base de Soldagem Paranaguá da Subsea7, 
conclui-se que o empreendimento atuará como 
polo de desenvolvimento sustentável, estimulando 
o rearranjo do desenho urbanístico de seu 
entorno. 

A área apresenta grande fragilidade 
ambiental, principalmente pelo ativo ambiental que 
representa, mas o empreendimento cria 
diferenciais ambientais e oportunidades de 
desenvolvimento através do aumento significativo 
da arrecadação de impostos pelo município, da 
geração de emprego e renda diretos, e da 
dinamização da economia através dos empregos 
indiretos, em função da estrutura necessária para 
atendimento ao empreendimento. 

O empreendimento traz como alternativa 
para a área a manutenção de cerca de 1.400 
hectares para formação de uma unidade de 
conservação, aliado a não geração de resíduos e 
sem pressão sobre a estrutura viária como ocorre 
em empreendimentos portuários. 

Dessa forma, o empreendimento tem a 
proposta de modificar sensivelmente o 
desenvolvimento econômico do município, aliado 
à preservação de uma área sensível 
ambientalmente mas que, como tantas outras, 
tende a uma ocupação desordenada se não 
receber desta geração o comprometimento no 
planejamento de sua ocupação. 

Diante das informações, análises e 
recomendações expressas ao longo deste estudo 
pode-se afirmar que o empreendimento contempla 
todos os requisitos necessários para superar a 
etapa do licenciamento ambiental prévio, que 
encerra o objetivo fundamental do Estudo de 
Impacto Ambiental apresentado. 

A partir da obtenção da licença prévia, 
cabe ao empreendedor a elaboração e execução 
do Plano de Controle Ambiental de acordo com os 
programas e medidas de controle ambientais aqui 
recomendadas, para solicitar aos órgãos 
ambientais competentes as licenças de instalação 
e de operação do empreendimento. 

Ao final do processo de elaboração deste 
estudo, pode-se considerar que se forem 
implantadas todas as medidas mitigadoras e 
compensatórias propostas, se cumpridas todas as 
normas jurídicas estabelecidas na legislação 
vigente, se executados os procedimentos 
permanentes de gestão ambiental envolvendo os 
monitoramentos propostos, permitirá concluir 
definitivamente pela viabilidade ambiental do 
empreendimento, visto que as alterações do meio 
físico serão passíveis de controle, as intervenções 
no meio biótico serão mitigadas e compensadas e 
os impactos sociais, históricos, culturais e 
econômicos, inseridos no meio antrópico, serão 
predominantemente positivos. 
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