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1 INTRODUÇÃO 
O  presente  documento  consiste  no  Estudo  de  Impacto  Ambiental  e  respectivo  
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente à implantação do Ramal 
Ferroviário, de extensão de aproximadamente 23,1 km, entre a futura fábrica da 
Klabin  em  Ortigueira  -  PR  e  a  ferrovia  Central  do  Paraná;  bem  como,  o  Ramal  
Rodoviário, de extensão de aproximadamente 18,8 km, entre os municípios de 
Telêmaco Borba e Ortigueira - PR, que interligará a futura fábrica com a fábrica 
existente da Klabin através da Rodovia PR-160 e inclui uma ponte sobre o rio Tibagi. 
O Estudo de Impacto Ambiental tem o objetivo de instruir o processo de solicitação de 
Licença Prévia (LP) do empreendimento, e, também, de orientar e fornecer subsídios 
técnicos  ao  órgão  ambiental,  Instituto  Ambiental  do  Paraná  -  IAP,  para  analisar  o  
presente documento. 
O desenvolvimento e conteúdo deste Estudo de Impacto Ambiental obedecem às bases 
legais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme artigo 
225, §1º, inciso IV, que determina a realização de EIA/RIMA para empreendimentos 
que possam causar significativos impactos ambientais. Em complementação à 
determinação constitucional, também foram analisados os dispositivos 
infraconstitucionais presentes nas diretrizes das Resoluções CONAMA nº 01/1986 e 
CONAMA no 237/1997, bem como diretrizes específicas do Termo de Referência 
aprovado  pelo  Instituto  Ambiental  do  Paraná  -  IAP,  assim  como  nas  Resoluções  
Estaduais CEMA Nº65/2008, CEMA Nº70/2009, Portaria SEMA/IAP Nº031/1998 e 
Portaria Estadual IAP Nº158/2009. 
O conteúdo deste EIA/RIMA foi orientado pelo Termo de Referência apresentado ao 
IAP, protocolos número 11.743.945-3 e 11.668.521-3 e aprovado pelo oficio do IAP 
número Ofício Nº 158/2013/IAP – DIRAM/DLE de 29 de abril de 2013. 
 

A estrutura do EIA/RIMA é a seguinte: 
 Volume I – Caracterização do Empreendimento 

 Volume II – Tomo I – Diagnóstico Ambiental – Meio Físico 

 Volume II – Tomo I – Diagnóstico Ambiental – Meio Biótico 

 Volume II – Tomo I – Diagnóstico Ambiental – Meio Socioeconômico 

 Volume III – Avaliação de Impactos 

 Volume IV – Anexos 

 PBA – Programas Ambientais 

 RIMA 

O primeiro volume do estudo apresenta a caracterização do empreendimento, com 
informações gerais do ramal rodoviário e ferroviário. Neste capítulo, é feita uma 
análise das características técnicas do projeto dentro da área de influência; são 
abordadas, também, as atividades de implantação e operação, com a descrição das 
principais etapas. 
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O  segundo  volume  apresenta  o  diagnóstico  ambiental  dos  meios  físico,  biótico  e  
socioeconômico da região. O objetivo do diagnóstico foi conhecer, as condições 
socioambientais da região, seus aspectos bióticos e abióticos. Isso é importante, uma 
vez que permite a avaliação de possíveis e eventuais impactos a serem introduzidos 
pelo projeto, e causarem alterações nos meios analisados. Além disso, nesse volume 
será apresentada a Análise Integrada envolvendo os 3 meios (físico, biótico e 
socioeconômico). 

A partir das informações da caracterização do empreendimento e do diagnóstico 
ambiental, foi possível executar a etapa seguinte do estudo, onde são apontados os 
prováveis impactos decorrentes das fases de implantação e operação do 
empreendimento; são, inclusive, propostas as medidas mitigadoras e programas de 
monitoramento para aqueles impactos considerados mais significativos. 
O quarto volume apresenta os laudos de qualidade do meio físico (ar, água e solo), 
arqueologia e o Estudo de Tráfego. 
O quinto volume apresenta os Planos Básicos Ambientais, e no sexto volume o RIMA. 

O objetivo central de um Estudo de Impacto Ambiental, portanto, é avaliar a 
viabilidade ambiental do empreendimento, por meio da caracterização do projeto, 
conhecimento e análise da situação atual das áreas passíveis de sofrerem modificações 
devido à sua implantação e operação – as denominadas áreas de influência, para o 
posterior estudo comparativo entre a situação atual e a situação futura. Essa análise é 
realizada por meio da identificação e avaliação dos impactos ambientais potenciais, 
decorrentes das obras e funcionamento do empreendimento. Tal avaliação considera a 
proposição de ações de gestão dos impactos, que visam minimizar e/ou eliminar as 
alterações negativas, e incrementar os benefícios trazidos pela implantação do 
empreendimento.  
A equipe técnica responsável elaborou o presente trabalho no intuito de fornecer 
subsídios para o órgão ambiental analisar o pedido de Licença Prévia e conduzir o 
processo de licenciamento ambiental e definir as condicionantes necessárias para que 
se possa implantar o empreendimento e, enfim, operá-lo de acordo com as premissas 
de sustentabilidade. 

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social:  Klabin S.A  
CNPJ: 89.637.490/0113-95 

Endereço Fazenda Monte Alegre, S/N. 

CEP: 84275000 

Telefone: (042) 9973-4445 

Contato: Júlio Cesar Batista Nogueira - Gerente Corporativo de Meio 
Ambiente 
Email: julio@klabin.com.br 

CTF-IBAMA: 227803 
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1.1.2 Empresa Consultora 
Razão Social: Pöyry Tecnologia Ltda. 
CNPJ: 50.648.468/0001-65 
Endereço Rua Alexandre Dumas, 1.901 – Bloco A – 2º andar – Chácara 

Santo Antonio – São Paulo – SP. 
CEP: 04717-004 
Telefone: (11) 3472-6955 
Fax: (11) 3472-6980 
Responsável 
Técnico pelo 
Estudo: 

Romualdo Hirata 
Email: romualdo.hirata@poyry.com 

CTF-IBAMA: 900773 

Equipe Técnica 
O Estudo de Impacto Ambiental do Ramal Rodoviário e Ferroviário da Klabin, nos 
municípios de Ortigueira-PR e Telêmaco Borba-PR, foi desenvolvido pela empresa 
Pöyry Tecnologia Ltda. e contou com uma equipe multidisciplinar, sendo assim 
distribuídos: 

Equipe da Pöyry Tecnologia  
 Engenheiro Químico Romualdo Hirata - Coordenador Geral - CREA 0600332092 

SP / IBAMA 1590635; 

 Engenheiro Civil Kleib Henrique Fadel - Coordenador Técnico - CREA 
0601478673 SP / IBAMA 436168 / 157/2005-PF-IAP; 

 Engenheiro Químico Celso Tomio Tsutsumi - CREA 5060443241/D SP / IBAMA 
1590847; 

 Engenheiro Ambiental Rafael Lourenço Thomaz Favery - CREA 5062655712 SP / 
IBAMA 2765347; 

 Advogado Ambientalista MSc Pedro Toledo Piza - Coordenador Técnico - OAB/SP 
221.092 / IBAMA 1590877;  

 Engenheira Química Cristina Maria Colella - CREA 5061787977 SP / IBAMA 
5012415; 

 Engenheira Ambiental Juliana Lellis Salles Farinelli - CREA 5062478436 SP / 
IBAMA 5173807; 

 Engenharia Química Karen Harumy Freitas - CREA 5063578289 SP / IBAMA 
5185593. 

Diagnóstico Ambiental 

Equipe Meio Físico/Socioeconômico 

 Pablo Alegria Rodriguez – Gestor Ambiental 

 Rafael Gregorini – Gestor Ambiental 

 Hesly Leandro Carlos da Silva – Assistente de Campo 
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 Marcelo Antonio da Costa Silva – Comunicólogo 

 Rogério Peter – Geógrafo – CREA 5061888558 

 Alexandre Degan Perussi – Geógrafo CREA 5061899873 

 Murilo Perrela – Geólogo CREA 5061868314 

 Rui de Carvalho Monteiro – Estagiário 

 Antropóloga Sônia Lorenz. 

Equipe Meio Biótico 

 Biólogo Eduardo Martins – CRBio 26.063/01-D; 

 Biólogo Gilce França Silva – CRBio 54.274/01-D; 

 Biólogo Edivânia Santos da Silva – CRBio 89.452/01-D; 

Arqueologia 

 Arqueólogo Miguel Gaissler 

1.1.3 Caracterização Geral do Empreendimento 

Atividade do Empreendimento 
A atividade objeto do licenciamento é um ramal rodoviário e um ramal ferroviário 
para a futura fábrica da Klabin em Ortigueira – PR. 

O empreendimento em questão caracteriza-se como atividade industrial, pertencente 
ao ramo de atividades construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte 
especiais, classificada de acordo com a CNAE-IBGE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) como 4211-1 
– Construção de Rodovias e Ferrovias. 

Descrição do Empreendedor – Klabin S.A. 
Fundada em 1899, a Klabin S.A. é a maior produtora, exportadora e recicladora de 
papéis do Brasil e líder nos mercados de papéis e cartões para embalagens, 
embalagens de papelão ondulado, sacos industriais e madeira em toras para serrarias e 
laminadoras. Sua capacidade produtiva é de 1,9 milhão de toneladas de papéis, 
destinadas à conversão de embalagens de papel ou à exportação para cerca de 70 
países. 
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Figura 1.1.3-1. Mapa de destino das exportações da Klabin. 

 

Estruturada em três unidades de negócios – Florestal, Papéis (papelcartão e kraftliner) 
e Conversão (caixas de papelão ondulado e sacos industriais), a empresa opera 17 
fábricas em oito Estados do Brasil e uma na Argentina. A Klabin atua com uma 
carteira de 2,1 mil clientes ativos, entre indústrias de alimentos, higiene e limpeza, 
eletroeletrônicos, bebidas, cimento, sementes e conversão de embalagens, entre outras. 
Com sede administrativa em São Paulo (SP), mantém escritórios comerciais em nove 
estados no País, uma filial nos Estados Unidos e um agente na Europa. 
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Figura 1.1.3-2. Mapa das unidades da Klabin. 

Para abastecer a maior parte da madeira necessária à fabricação de seus produtos, a 
Klabin cultivou, em 2010, 213 mil hectares com pinus e eucalipto. Outra parcela dessa 
matéria-prima foi produzida em parceria com 18 mil produtores participantes do 
Programa de Fomento Florestal. A empresa mantém 192 mil hectares de matas nativas 
preservadas que possibilitam o desenvolvimento de programas de educação ambiental 
para colaboradores e comunidades dessas áreas. 
Esse modelo de operação tornou a Klabin à primeira empresa do setor de papel e 
celulose das Américas a obter a certificação de manejo florestal pelo Forest 
Stewardship Council® (FSC®), em 1998. Atualmente, a grande maioria das florestas 
Klabin têm o selo FSC, além da cadeia de custódia de todas as fábricas de kraftliner, 
papelcartão, e sacos industriais. 

A Klabin encerrou o ano de 2011 com um quadro de 14.430 colaboradores, sendo 
8.795 próprios, 5.359 terceiros e 276 temporários. Foram comercializadas 1.739 mil 
toneladas de papéis e embalagens, o que resultou em receita líquida de R$ 3.889 
milhões. A geração de caixa, expressa pelo EBITDA (resultado antes de juros, 
impostos, depreciações e amortizações), foi de R$ 1.077 milhões, equivalente a uma 
margem de 28%, e o lucro líquido alcançou R$ 183 milhões. O valor de mercado da 
Companhia em 31 de dezembro alcançou R$ 7,3 bilhões. 
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Figura 1.1.3-3. Principais indicadores da Klabin. 

 
Governança Corporativa 
Comprometida com a transparência das informações ao mercado e com o tratamento 
igualitário aos acionistas, a Klabin integra desde 2002 o Nível 1 de Governança 
Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F-Bovespa), segmento que lista 
ações de empresas que adotam práticas diferenciadas de governança.  

A companhia mantém políticas de divulgação de fatos relevantes e de negociação de 
ações, aplicáveis a todos os acionistas e profissionais com acesso a informações que 
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possam ser consideradas privilegiadas. Elas estabelecem os processos de comunicação 
com o mercado e as restrições para as negociações com papéis da Klabin.  
A ampla divulgação de informações faz parte da cultura da empresa. Bimestralmente, 
os conselheiros reúnem-se para avaliações de resultados e discussões de metas e 
estratégias. O desempenho da Companhia é tornado público por meio da divulgação 
de informações trimestrais, demonstrações financeiras anuais e relatórios anuais de 
sustentabilidade.  

Os acionistas utilizam a Assembleia Geral como principal canal de recomendação para 
os conselheiros.  

Outro canal de comunicação direta dos acionistas é a área de Relações com 
Investidores, que pode ser contatada por telefone, correspondência ou e-mail. Diversos 
tipos de públicos – abrangendo clientes, colaboradores, fornecedores e representantes 
da sociedade – podem usar o endereço de e-mail disponível no site da companhia (por 
meio da internet), para fazerem recomendações à administração. Já os colaboradores 
possuem um canal específico para acessar o Comitê de Ética (Ouvidoria).  

A empresa apresenta as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IRFS - International Financial 
Reporting Standards), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). 

Produtos 
 Florestal 

A Unidade Florestal da Klabin é a maior fornecedora do Brasil de toras originadas de 
florestas plantadas para a indústria de laminação e de madeira serrada. Seus processos 
garantem confiabilidade e baixo custo aos produtos, sempre em sintonia com a política 
de sustentabilidade da Companhia. Grande parte das florestas da Klabin possui 
certificação FSC® (Forest Stewardship Council®); a empresa foi a primeira do setor 
de Papel e Celulose das Américas a conquistar a certificação de manejo florestal FSC, 
nas áreas florestais do Paraná, em 1998. 

A maior parte da madeira certificada produzida e comercializada pela Klabin vai para 
o mercado externo, sobretudo Europa e Estados Unidos. O produto é transformado em 
molduras, torneados e compensados para a construção civil. Em 2010, a empresa 
comercializou 3,11 mil toneladas de madeira. As árvores colhidas pela Klabin podem 
variar de 7 anos até 25 anos de idade, quando uma única árvore de pinus ou eucalipto 
pode pesar até 3 toneladas. 

  

Figura 1.1.3-4. Produtos – Florestal. 
 

 Papelcartão 

O papelcartão é utilizado na produção de embalagens, principalmente nos segmentos 
de alimentos (leite, lácteos, sucos, molhos, vinhos, cereais, chocolates, farináceos, 
grãos, preparados e misturas, alimentos congelados e refrigerados, entre muitos 
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outros), bebidas engarrafadas e enlatadas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, 
peças e utensílios, eletroeletrônicos, brinquedos, calçados, utilidades domésticas, etc. 
O papelcartão da Klabin é feito a partir de um mix de fibras curtas (eucalipto) e longas 
(pinus), que confere, à embalagem, ótimas resistência e capacidade de impressão nos 
processos off-set, flexografia e rotogravure. 

Produzido em ambiente controlado e com práticas conforme a ISO 22000, que trata da 
segurança alimentar, o papelcartão Klabin é adequado ao contato com alimentos 
("food-grade") e atende normas restritas como as da agência americana FDA (Food 
and Drug Administration)  e  do  instituto  federal  alemão  BfR  (Bundesinstitut für 
Risikobewertung) conforme análises feitas pelo renomado instituto independente 
alemão  ISEGA.  O  papelcartão  possui  a  certificação  FSC®  (Forest Stewardship 
Council®). 

 Papéis 

A Klabin é pioneira e líder na produção de papel Kraftliner na América Latina, além 
de ser a maior fornecedora desse papel para embalagens, respondendo por 
aproximadamente 80% das exportações brasileiras. Abastece, de forma integrada, suas 
fábricas de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A empresa exporta 
para mais de 50 países e é líder no fornecimento do produto para vários mercados da 
América Latina. Atualmente, a Klabin possui 2,5% do mercado de Kraftliner 
intercontinentes (Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul). 
Todas as fábricas de papéis de fibra virgem da Klabin têm o selo FSC® (Forest 
Stewardship Council®), o que garante a rastreabilidade da matéria-prima, 
confirmando o comprometimento da companhia com a prática do desenvolvimento 
sustentável  em  todo  o  seu  processo  produtivo,  além  de  possuir  o  certificado  do  
Instituto alemão ISEGA, garantindo que o papel utilizado na embalagem pode entrar 
em contato direto com alimentos. O ISEGA analisa uma série de parâmetros baseados 
nas legislações americana do FDA (Food and Drug Administration) e alemã 
(Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR). 

  

Figura 1.1.3-5. Produtos – Papéis. 
 

 Embalagens de Papelão Ondulado 

A Klabin é líder brasileira do setor de embalagens de papelão ondulado, que 
movimenta cerca de 2,2 milhões de toneladas/ano. A empresa possui a maior 
capacidade de produção do mercado nacional, com nove unidades de conversão de 
embalagens, entre caixas de carga pesada (heavy duty), displays, caixas impressas de 
diferentes formatos, brinquedos e chapas. Atualmente 100% da produção das 
embalagens de papelão ondulado e papéis reciclados produzidos pela Klabin são 
comercializados com o selo FSC® (Forest Stewardship Council®). 
Biodegradáveis, recicláveis e efetivamente recicladas, as embalagens de papelão 
ondulado cresceram 9% em volume somente em 2010. O produto já substitui, com 
vantagens ambientais e de performance (automação), antigos materiais empregados na 
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fabricação de embalagens, como containers para os setores têxtil (cones de fiação e 
tecelagem), metalúrgico (para 240 caixas de peças automotivas), agroindustrial (750 
quilos de sementes) e alimentos (uma tonelada de líquidos ou pastosos). 

Além desses, há também novos produtos de linha branca (frigobar, máquina de lavar 
louça), displays para transporte e exposição no ponto de venda, novos formatos para 
hortifrutigranjeiros, flores e outras aplicações sofisticadas como as caixas de panelas 
de pressão desenvolvidas, recentemente, pela Klabin, para o grupo SEB (Panex). 

    

Figura 1.1.3-6 Produtos – Embalagens de Papel Ondulado. 
 

 Sacos Industriais 
A Klabin Sacos Industriais, líder sul-americana no segmento de sacos multifoliados e 
self opening sacks (SOS), é reconhecida pela alta qualidade de seus produtos e pela 
excelência de seus serviços.  

Na área de responsabilidade ambiental no Brasil, a Klabin foi a primeira empresa da 
América Latina a receber a certificação FSC® (Forest Stweardship Council®) para a 
cadeia de custódia de sacos industriais. Este reconhecimento, associado à qualidade e 
tecnologia empregada do processo produtivo, confere uma proteção adicional aos 
produtos e marcas de seus clientes. 
Combinando a resistência, a porosidade e a elasticidade do papel extensível de alta 
consistência, os sacos industriais produzidos pela Klabin atendem às mais exigentes 
especificações, podendo ser utilizados com outros tipos de material, como filme de 
polietileno de alta densidade e papel revestido com alumínio ou polietileno. Além 
disso, possuem excelente qualidade de impressão, podendo ser impressos em até oito 
cores pelo sistema flexográfico. 
Os sacos industriais produzidos pela Klabin são ambientalmente corretos, ou seja, 
100% biodegradáveis, 100% recicláveis e produzidos com matéria-prima proveniente 
de florestas plantadas para esse fim. 

    

Figura 1.1.3-7 Produtos – Sacos Industriais. 
Certificações 
Toda cadeia produtiva da Klabin é certificada pelo sistema mundialmente 
reconhecido, o Conselho de Manejo FSC (Forest Stewardship Council), que atesta o 
manejo responsável do processo de produção de papéis (papelcartão e papéis kraft), 
caixas de papelão ondulado e sacos industriais, além da cadeia de custódia de 
fitoterápicos. 
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As unidades industriais têm seu sistema de gestão ambiental certificado com a ISO 
14001. Na área de saúde e segurança no trabalho, as unidades Monte Alegre, em 
Telêmaco  Borba  (PR),  Otacílio  Costa  e  Correia  Pinto  (SC)  e  Angatuba  (SP)  têm  a  
certificação OHSAS 18001. Os papéis usados para a produção de embalagens que têm 
contato com alimentos são certificados pelo Instituto de Análise de Materiais para 
Embalagem (Isega), da Alemanha, e pela ISO 22000. 

Pesquisa e Desenvolvimento 
A área de pesquisa e desenvolvimento da Klabin tem avançado, nos últimos anos, 
visando à melhoria contínua e a inovação tecnológica na produção de celulose, papel e 
cartões da empresa, além da redução dos custos de desenvolvimento de produtos e 
processos industriais. A área também contempla aspectos ambientais, de qualidade, 
produtividade, saúde e segurança na execução dos projetos da empresa.  
A Klabin investe em pesquisa e desenvolvimento, com foco em processos, produtos, 
parcerias com institutos de pesquisa e universidades. 
Com cerca de 25 pesquisadores, 6 em nível de Mestrado e Doutorado, a empresa 
fornece assistência técnica a seus clientes diretos (convertedores) e indiretos, na 
solução de problemas comuns às embalagens de papel (kraft) e de papel cartão, no que 
diz respeito às suas propriedades físicas - barreiras (água, vapor, gordura, pragas), 
porosidade, permeabilidade, rugosidade – e conversão: corte, vincagem, colagem, 
fechamento e impressão. 
Os laboratórios instalados em Monte Alegre, Correa Pinto, Otacílio Costa e Angatuba 
apoiam as unidades de produção. 

Saúde e Segurança 
A preocupação com a saúde e a segurança dos funcionários é uma constante em todas 
as unidades da empresa.  
Em implementação desde 2005, o Programa Klabin de Excelência em Segurança e 
Saúde Ocupacional (SSO), composto por 3 fundamentos, 11 diretrizes e 75 
ferramentas, vem proporcionando de forma sustentável a redução de 84,2% no índice 
de acidentes e de 82,9% na taxa de gravidade. 
Além de focar em instalações/equipamentos e trabalhar a gestão, o Programa SSO 
aborda as questões comportamentais. Nesse sentido, mais de 800 profissionais foram 
preparados e treinados para observar o comportamento dos trabalhadores e atuar nas 
áreas operacionais, corrigindo e reforçando positivamente as questões de segurança do 
trabalho. O aperfeiçoamento continuado deste modelo tem como objetivo difundir 
técnicas e ferramentas de gestão de segurança e saúde ocupacional, compondo um 
sistema que possibilite a identificação de riscos e tratamentos para efetivo controle, 
visando à garantia da vida, à saúde e à integridade física das pessoas. 
A Klabin, em cumprimento à legislação brasileira, mantém em todas as unidades a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que possui representação da 
totalidade dos empregados. 

Relacionamento com públicos estratégicos 
O relacionamento da Klabin com seus diferentes públicos é pautado por diretrizes de 
ética e transparência. Atuando de forma responsável e aberta ao diálogo, busca atender 
às necessidades e expectativas de todos os atores envolvidos em seus negócios. Os 
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principais públicos de relacionamento foram identificados internamente, no processo 
de definição do planejamento estratégico de comunicação da Companhia. 
A empresa coloca à disposição de seus públicos vários canais de comunicação, como 
o site www.klabin.com.br, relatórios financeiros e de sustentabilidade, boletins de 
notícias, matérias jornalísticas em veículos de imprensa local e nacional, informativo 
eletrônico, eventos de relacionamento, etc. Também, promove ações de aproximação e 
aprimoramento com seus públicos, em reuniões, almoços, jantares e visitas às 
unidades fabris. 
A Unidade de Negócios Florestais mantém canais específicos para manifestação das 
comunidades em que são desenvolvidas operações florestais, como: caixa de sugestões 
(urnas e formulários para registro de opiniões, reclamações ou solicitação de 
informações); reuniões; e atendimento telefônico no Estado do Paraná; no Estado de 
Santa Catarina; e no Estado de São Paulo. Outras formas de diálogo são os programas 
Caiubi, Matas Legais, Fomento Florestal, Força Verde Mirim e palestras promovidas 
pelos profissionais da empresa em eventos das comunidades. 

Visita monitorada 
A Klabin mantém um programa de visitas monitoradas à Unidade Monte Alegre, em 
Telêmaco Borba (PR), com o objetivo de alinhar e unificar as mensagens transmitidas 
aos seus diversos públicos. 

Destinado a clientes, fornecedores, imprensa, investidores, colaboradores e estudantes, 
entre outros grupos, o projeto contemplou 146 visitas em 2010, com um total de 1.817 
participantes. 

Desempenho ambiental 
A Klabin conduz seus negócios sob um modelo de gestão ambiental que busca 
harmonizar a produção industrial e a preservação dos recursos naturais. Em linha com 
sua Política de Sustentabilidade, adota e incentiva, entre seus colaboradores e 
parceiros,  a  prática  dos  3Rs:  Reduzir,  Reusar  e  Reciclar,  desenvolvendo  ações  para  
aperfeiçoar continuamente seus produtos e serviços, bem como controlar e monitorar 
os impactos de suas operações no meio ambiente. Assim, contribui para a construção 
de um futuro melhor para as próximas gerações, e, adicionalmente, obtêm ganhos com 
a redução de consumo de água, energia elétrica e matérias-primas. 
A empresa é referência mundial em manejo florestal, por seu alto nível de 
comprometimento com o equilíbrio dos ecossistemas e a preservação da 
biodiversidade. Toda madeira utilizada nos processos produtivos é oriunda de florestas 
plantadas. As florestas próprias têm a certificação Forest Stewardship Council (FSC), 
o que garante que o manejo é realizado de forma ambientalmente correta. 

A Klabin foi a primeira do setor no Hemisfério Sul a receber a certificação FSC, em 
1998. Da mesma forma, seu Sistema de Gestão Ambiental é certificado pela ISO 
14001 em todos os negócios industriais. 
Para desenvolver as atividades de cunho socioambiental, a Klabin conta com diversas 
parcerias, entre elas: Associação Telemacoborbense de Horticultura e Apicultura 
(Atha); Associação Brasileira da Indústria Fitoterápica (ABIFITO); Associação de 
Preservação do Meio Ambiente e da Vida de Santa Catarina (Apremavi); Cooperativa 
de Apicultores e Meliponicultores do Território Caminhos do Tibagi (Coocat-Mel); 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP); Fundo para a Biodiversidade (Funbio); 
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Instituto Agronômico do Paraná (Iapar); Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater); Sociedade Paranaense de Plantas Medicinais (SPPM); 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC); Universidade do Vale do Itajaí (Univali); Universidade 
Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM); 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Universidade Estadual do Centro-
Oeste/PR (UNICENTRO); Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 

Investimentos 
Os investimentos realizados pela Klabin em 2011 estão em sintonia com sua visão de 
crescimento sustentável e geração de valor. Anualmente, a Companhia direciona parte 
de seus recursos financeiros a iniciativas para melhorar a produtividade de suas 
unidades fabris, com consequente redução de custos, ampliar capacidades de produção 
e reduzir impactos socioambientais. Nessa linha, foram investidos R$ 883 milhões em 
2011, montante 129% superior ao aplicado no ano anterior, destacando-se os R$ 428 
milhões destinados à aquisição da Vale do Corisco.  
A Florestal Vale do Corisco, proprietária de 107 mil hectares de terras no Paraná, 
sendo 63 mil hectares de florestas plantadas, foi adquirida pela Klabin (51% de 
participação) em parceria com a Arauco Forest Brasil (49%). O investimento, o mais 
significativo do ano, representou 48,5% dos recursos aplicados em 2011. Essa 
aquisição foi um dos 16 contratos de investimentos relevantes (acima de R$ 3 
milhões) que foram avaliados com a consideração de fatores econômicos, ambientais e 
sociais, incluindo direitos humanos.  
Com a transação, a área florestal plantada da Companhia passou para 243 mil 
hectares, dos quais 110 mil hectares estão disponíveis para novos projetos industriais, 
sendo 60% pinus e  40%  eucalipto.  Outros  investimentos  na  área  florestal  
concentraram-se na aquisição de maquinários mais eficientes de preparo do solo para 
o plantio.  

Os principais projetos de melhoria industrial contemplaram as seguintes iniciativas: 
 Nova caldeira de biomassa em Otacílio Costa, que entrou em operação em março 

de 2011, em substituição a equipamento movido a óleo combustível. Proporciona 
maior eficiência e produtividade, redução do consumo de combustível fóssil (não 
renovável)  e  de  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  (GEE),  aliando  maior  
desempenho ambiental e de produção.  

 Reforma e ampliação do sistema de evaporação em Otacílio Costa, concluído em 
outubro de 2011. Associado à nova caldeira de biomassa permite reduzir o uso de 
energia.  

 Linha de alta-tensão em Monte Alegre, que entrou em operação em novembro de 
2011, passando de 69 kV para 230 kV, o que confere maior estabilidade no 
fornecimento de energia e redução de custo.  

 Início de projeto de “desgargalamento” na linha de branqueamento de celulose em 
Monte Alegre, que deverá ser concluído em outubro de 2012, com otimizações da 
capacidade produtiva. 

 Em 2011, as iniciativas de proteção ambiental demandaram recursos de R$ 52,6 
milhões. O valor é 33% maior que o registrado em 2010, em decorrência do 
investimento de R$ 28 milhões para ampliação dos evaporadores na Unidade de 
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Otacílio Costa, que resultaram em menor consumo de água e óleo. Em Piracicaba, 
foi investido R$ 760 mil na instalação de um sistema de lodos ativados na Estação 
de Tratamento de Efluente, o que irá melhorar a qualidade do efluente tratado. 

Os investimentos realizados em Meio Ambiente pela Klabin em 2011 são 
apresentados a seguir. 

 
Figura 1.1.3-8. Investimentos ambientais Klabin. 

1.1.3.1 Justificativas e Objetivos do Empreendimento  

1.1.3.1.1 Locacionais 
Na Figura abaixo é apresentado o mapa locacional do Ramal Rodoviário e 
Ferroviário: 

 
Figura: 1.1.3.1.1-1: Mapa Locacional do Ramal Rodoviário e Ferroviário 

 
Rodovia 
O Ramal Rodoviário será utilizado para transportar madeira das fazendas da Klabin 
para fábrica nova, como também parte da produção de papel da fábrica da fábrica 
Klabin Monte Alegre, e que, posteriormente, serão transportados via ferrovia. 
Para isso, foi avaliado o melhor traçado, considerando diversos aspectos, com objetivo 
de minimizar os impactos socioambientais, conforme descrito a seguir: 

 Máxima utilização de estradas existentes; 
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 Interferência em Área de Proteção Permanente – APP; 

 Interceptação de cursos d’água; 
 Priorização de áreas antropizadas; 

 Topografia do terreno; 
 Seccionamento de propriedades; 

 Máxima utilização de propriedades da Klabin; 
 Interferência em benfeitorias existentes nas propriedades; 

 Interferência em infraestrutura urbana; 
 Interferência em comunidades locais. 

 
O traçado do Ramal Rodoviário será implantada em aproximadamente 13,3km de 
estradas já existentes (Estrada do Imbauzinho, Estrada Pinheiro Novo e Estrada “D”), 
correspondendo a 70% da extensão total. Além disso, toda a sua extensão localiza-se 
dentro de terras da Klabin. 

 
Figura: 1.1.3.1.1-2: Mapa de Áreas da Klabin no Ramal Rodoviário  

   
As alternativas de localização da ponte sobre o rio Tibagi levou em consideração a 
mínima intervenção possível neste rio. Na figura a seguir são apresentadas as 
alternativas de localização da ponte: Opção 1; Opção 2 e Opção 3.  



  
   
 
      17

  

 

 

 
Figura 1.1.3.1.1-3– Estrada de conexão entre a fazenda Monte Alegre e a Fábrica Nova. 
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O primeiro trecho da rodovia, denominada na figura anterior como “Estrada de 
Conexão” (representada na cor laranja), foi projetada em estradas já existentes 
(Estrada do Imbauzinho, Estrada Pinheiro Novo e Estrada “D”).  

No estudo de traçado para a ponte do Rio Tibagi foram consideradas os seguintes 
aspectos:   

 Menor Intervenção em APP 
 Menor tamanho da ponte 

 Maiores terras da Klabin;  
 Menor traçado até a fábrica;  

 Menor volume de escavação e terraplenagem;  
 Menor interferencia no rio  

 Melhor acesso para obras  
Para definição da melhor alternativa de implantação do ramal rodoviário foram 
avaliadas qualitativamente as 3 alternativas. 
A análise qualitativa das 3 alternativas é apresentada na Tabela  a seguir. 

 
Tabela 1.1.3.1.1-1– Avaliação qualitativa das alternativas. 

 

 

 

 

 

  
 Legenda: Mais favorável / Neutro / Menos favorável 

 
Essa avaliação demonstrou que a opção de traçado com aspectos mais favoráveis 
para implantação do ramal rodoviário é a Opção 3. 
 

 
  

Item Opção 1  Opção 2 Opção 3 

Intervenção em APP    

Tamanho da ponte    

Terras da Klabin    

Extensão do traçado     

Volume de escavação e terraplenagem    

Interferência no rio    

Acesso para as obras    
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Ferrovia 
A ligação ferroviária entre o site da fábrica e a ferrovia Central do Paraná, a ser 
operada pela empresa América Latina Logística (ALL), permitirá o transporte 
direto da produção até o porto de Paranaguá, passando pelos municípios de Ponta 
Grossa e Curitiba. 

Para o traçado da ferrovia foram considerados os seguintes aspectos: 
 Intervenção em APP;  

 Terras da Klabin;  
 Menor traçado até a ferrovia existente; 

 Menor volume de escavação e terraplenagem;  
 Menor numero de curvas;  

 Rampa máxima; 
 Rodovias interceptadas; 

 Menores comunidades; e, 
 Melhor acesso para obras.  

 
A definição do traçado ferroviário teve também como premissa a redução máxima 
dos conflitos com as propriedades e edificações localizadas ao longo do eixo de 
projeto. Por se tratar de uma região com relevo predominantemente montanhoso, 
optou-se por implantar a linha próxima aos divisores de água, o que diminui a 
interferência nos talvegues locais. 

As intersecções com as rodovias BR-376. E PR-340 foram projetadas de modo 
aproveitar as características do relevo de aproximação entre as vias e favorecer a 
passagem de cargas elevadas no ramal ferroviário, apoiado diretamente no solo. 

 
Figura: 1.1.3.1.1-4: Mapa de Áreas da Klabin no Ramal Ferroviário  
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O traçado da ferrovia buscou a máxima aderência e acompanhamento de estradas 
rodoviárias já existentes, principalmente a estrada do Minuano e Estrada da 
Campina. 

O traçado da ferrovia buscou também a menor passagem próxima a comunidades 
do Município de Ortigueira, além de busca a mínima utilização de propriedades de 
terceiros. 
Portanto, foram levantadas 3 alternativas de traçado para o ramal ferroviário, que 
são apresentadas na figura a seguir. 
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Figura: 1.1.3.1.1-5: Mapa de Alternativas do Ramal Ferroviário  

   



  
   
 
    

 
 

 

Para definição da melhor opção de implantação do ramal ferroviário, foram avaliadas 
qualitativamente as 3 alternativas. 

A análise qualitativa das 3 alternativas é apresentada na Tabela  a seguir. 

Tabela 1.1.3.1.1-2– Avaliação qualitativa das alternativas. 

 

 

 

 

 

  
 Legenda: Mais favorável / Neutro / Menos favorável 

 
Essa avaliação demonstrou que a opção de traçado com aspectos mais favoráveis para 
implantação do ramal ferroviário é o Traçado 3. 

 

1.1.3.1.2 Justificativas Técnicas e Ambientais 

Rodovia 
O Ramal Rodoviário é a melhor opção tecnológica, para transporte da madeira das 
fazendas da Klabin para operação da nova fábrica e transporte de parte dos produtos 
produzidos na fábrica Klabin Monte Alegre que posteriormente serão transportados 
via ferrovia.  

Com a implantação do Ramal Rodoviário, haverá redução no trânsito da PR 160 em 
Telêmaco Borba, por diminuir o tráfego de caminhões de madeira e insumos para as 
fábricas. 
Outra opção para acesso à fabrica seria a utilização da PR – 160. Porém, essa opção 
apresenta maior trajeto e traria transtornos a população devido ao aumento de fluxo de 
caminhões no entorno de Telêmaco Borba – PR. 

Item Traçado 1  Traçado 2 Traçado 3 

Intervenção em APP    

Terras da Klabin    

Extensão do ramal      

Volume de escavação e terraplenagem    

Curvas    

Rampa Máxima    

Intercepção de estradas    

Comunidades    

Acesso para as obras    
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No transporte rodoviário pode ser utilizado o biodiesel, em veículos pesados; e o 
álcool, em veículos de passeio, como alternativa ao diesel e a gasolina, que não são 
combustíveis renováveis. 

Ferrovia 
O ramal ferroviário será utilizado para o transporte da celulose e papel até o porto de 
Paranaguá - PR e apresenta características importantes, tais como: 

 Alta confiabilidade no transporte, ou seja, a probabilidade de ocorrência de 
atrasos na entrega dos produtos é baixa; 

 Transporte mais seguro; 

 Capacidade de carregamento de 192 ton de celulose ocorrendo a cada 42 horas 
em média; 

 Menor custo de manutenção da via; e, 
 Transporte “porta a porta” com menor manipulação de carga e entrega no 

terminal da Klabin no porto de Paranaguá. 
A implantação do ramal ferroviário para transporte da celulose e papel até a ferrovia 
Central do Paraná (com destino final no Porto de Paranaguá – PR), pode ser 
considerada uma boa opção ambiental considerando que: 

 Menor consumo de combustível específico (litros combustível/ton de celulose 
transportada) quando comparado com o modal rodoviário; 

 Menor emissão de gases que contribuem para o efeito estufa; 
 Possibilidade de uso do biodiesel; e, 

 Menor poluição nas localidades marginais. 

1.1.3.1.3 Justificativas Econômicas 

Rodovia 
A implantação do Ramal Rodoviário  será importante para o fornecimento de madeira 
para a fábrica, e para escoamento da produção. Para a Rodovia, serão investidos 
aproximadamente R$ 48 milhões. 

O ramal rodoviário é o modal mais econômico para transporte da madeira das regiões 
produtivas à fábrica. 

Durante a fase de implantação, tanto a Klabin como seus fornecedores e respectivos 
empregados gerarão receitas tributárias nos níveis municipal, estadual e federal. 

 

Ferrovia 
A implantação da ferrovia viabilizará o escoamento da produção, integralmente 
voltada para o mercado externo. Para Ferrovia, serão investidos aproximadamente R$ 
68 milhões. 
A utilização da modalidade ferroviária para o transporte de celulose permite a redução 
dos custos de transporte, o que proporciona a redução do preço final da celulose, 
trazendo maior competitividade de exportação ao produto nacional. 

Os custos do transporte ferroviário, para a celulose são aproximadamente 50% 
inferiores aos custos do transporte rodoviário. 
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Durante a fase de implantação, tanto a Klabin como seus fornecedores e respectivos 
empregados gerarão receitas tributárias nos níveis municipal, estadual e federal. 

1.1.3.1.4 Justificativas Sociais 

Rodovia 
A implantação do ramal rodoviário trará benefícios socioeconômicos para a região do 
empreendimento. 
Para a rodovia, serão investidos R$ 48 milhões, proporcionando melhoria das 
condições de infraestrutura da região. 
Para a obra de implantação do empreendimento serão gerados 180 empregos. A 
contratação da mão de obra proporcionará o aumento da oferta de vagas na região. 
A economia local deverá ser beneficiada com a implantação do Ramal Rodoviário, 
visto que, surgirão demandas por produtos e serviços, ligados diretamente e 
indiretamente ao empreendimento. 

A arrecadação de impostos poderá reverter em melhorias da infraestrutura básica, 
tanto no setor produtivo, quanto na área de atendimento das necessidades sociais dos 
municípios. 

Ferrovia 
A implantação do ramal ferroviário interligando a fábrica da Klabin, no município de 
Ortigueira - PR, até a ferrovia Central do Paraná, trará benefícios socioeconômicos 
para a região do empreendimento. 
Para esse empreendimento serão investidos R$ 68 milhões, proporcionando melhoria 
das condições de infraestrutura da região. 
Para a obra de implantação do empreendimento serão gerados 200 empregos. A 
contratação de mão de obra proporcionará o aumento da oferta de vagas na região. 
Esse empreendimento deverá proporcionar a valorização das terras da região, antes e 
após  a  sua  implantação.  O  crescimento  anterior  ao  projeto  seria  relacionado  à  
necessidade de aquisição das terras para implantação do ramal ferroviário, enquanto 
que o crescimento posterior à execução do projeto seria relacionado à expectativa da 
chegada de novos empreendimentos e do desenvolvimento da região. 

A economia local deverá ser beneficiada com a implantação do ramal ferroviário, 
visto que, surgirão demandas por produtos e serviços, ligados direta e indiretamente ao 
empreendimento.  
O escoamento da produção de celulose da Klabin através do ramal ferroviário para o 
Porto de Paranaguá evitará a utilização das rodovias da região.  Assim, não haverá 
aumento da circulação de veículos relacionados ao transporte de celulose, permitindo 
a manutenção do fluxo viário local e da conservação das rodovias. 

1.1.3.1.5 Considerações Sobre a Não Realização do Empreendimento 
No  caso  da  rodovia,  haverá  um  maior  impacto  sobre  as  vias  rodoviárias  existentes,  
além  do  maior  tráfego  de  veículos  dentro  da  cidade  de  Telêmaco  Borba  e  a  ponte  
sobre o rio Tibagi. 
No caso da ferrovia, haverá um maior trânsito de caminhões pelas rodovias existentes 
no Paraná, desde Ortigueira até o Porto de Paranaguá. 
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1.2 Localização do Empreendimento - RODOVIA 

1.2.1 Localização 
O trecho do Ramal Rodoviário está situado entre a PR-160 e o site da nova fábrica 
(aproximadamente 18.831,82 m). 

 
Figura 1.2.1-1: Localização do Ramal Rodoviário 
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1.2.2 Natureza e Porte do Empreendimento 
O ramal rodoviário terá o seu início atrás do novo site da fábrica da Klabin, que será 
construída em Ortigueira, e o fim na interseção existente com a PR-160. Nesta 
interseção será apenas implantada mais uma alça para contemplar este novo acesso. 
O ramal rodoviário será utilizado para transporte de madeira das fazendas da Klabin 
para nova fábrica e também para transporte de parte dos produtos produzidos na 
fábrica Monte Alegre da Klabin para a nova fábrica. 

O projeto contempla o alargamento da plataforma e correções geométricas, de forma a 
deixar a rodovia apta para circulação dos veículos que utilizarão o ramal rodoviário 
durante a operação da nova fábrica, seguindo onde possível o leito de caminhos e 
estradas existentes. Haverá a implantação da drenagem superficial e profunda, a 
sinalização vertical, a pavimentação em revestimento primário, a proteção vegetal dos 
taludes, a implantação de dispositivos de segurança (defensas metálicas) e a 
implantação de cercas. 
O projeto enquadra a via na Classe II de rodovias do DER/PR, caracterizada pelos 
seguintes limites: 

 velocidade de operação: 60 km/h; 
 velocidade de projeto: 80 km/h; 
 declividade máxima do greide: 6,0%; 
 raio mínimo de curva circular: 1.000 m; 
 raio mínimo da circular com transição: 230 m; 
 largura da pista: 7,00 m; e, 
 largura do acostamento: 2,00 m (adotado 2,50 m). 

Para transpor o Rio Tibagi, será construída uma ponte em concreto armado, com 
extensão de 380m, a qual será detalhada na fase de projeto executivo. Será utilizada 
camada  com  5,00  cm  em  revestimento  asfáltico,  evitando  o  desgate  da  estrutura  na  
pista de rolamento. 

O  valor  total  dos  investimentos  necessários  à  implantação  do  ramal  rodoviário  é  
estimado em R$ 48 milhões. 

O  Ramal  Rodoviário  será  pista  simples,  e  deverá  suportar  o  volumes  de  tráfego  
médios diários entre 700 e 1400 veículos. 

A quantidade de madeira prevista é de 6.624.000 m³ seca sem casca/ano, sendo, 
portanto necessários aproximadamente 420 caminhões por dia para levar a madeira da 
floresta até a fábrica. 
Parte da produção de papel da fábrica da Klabin Monte Alegre será enviada até a nova 
fábrica para ser transportada posteriormente por via férrea. Neste caso teríamos 5.084 
t/dia (celulose e papel), ou seja, 203 caminhões (capacidade de 25 ton) por dia para 
levar a celulose e papel. 
Pela margem direita, prioritariamente, serão transportadas as cargas de madeira e 
biomassa. Pode também ser utilizado para transporte de produto intermediário de 
produção, transferido entre as unidades. 

Os volumes são variáveis, mas o volume de madeira, mais volume que transitará pela 
estrada, está estimado em 1 MI ton/ano em média com picos em alguns anos de até 2 
MI ton de madeira. 
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O uso será de veículos tipo Bi-trem com PBT de 63,5 ton e Tri-trem com PBT de 88,5 
ton. Podem ainda circular veículos tipo carreta, de menor capacidade. 
Para a obra de implantação do empreendimento, serão gerados cerca de 180 empregos 
temporários. 

1.2.3 Interferências 
O trajeto da estrada que interligará o site da Klabin, em Ortigueira-PR, até a rodovia 
PR - 160 interceptará o Rio Tibagi, onde deverá ser implantada uma nova ponte. 

A interseção com a PR - 160 será em nível, com a adequação do dispositivo do tipo 
rótula alongada existente próximo ao ponto de conexão entre as vias. A ligação com 
os demais acessos próximos à fábrica será através do dispositivo em nível projetado na 
estrada minuano, próximo ao acesso principal da unidade. 

1.2.4 Descrição detalhada do Ramal Rodoviário 

1.2.4.1 Características Técnicas  

Ramal Rodoviário 
O Ramal Rodoviário consiste em uma pista simples com faixa de 3,5 m por sentido, e 
5,0 m de acostamento (2,5 m de acostamento para cada lado). Possui uma extensão de 
aproximadamente 19 km com início na entrada da fábrica da Klabin e fim no 
entroncamento com a PR 160 (Antigo Aeroporto). 
A estrada Margem Direita está dividida em 3 trechos: 

 Trecho localizado na margem esquerda do Rio Tibagi, entre a ponte e o site da 
nova fábrica da Klabin, com extensão aproximada de 13.920 metros; 

 Ponte a ser implantada sobre o Rio Tibagi, com extensão aproximada de 380 
metros; 

 Trecho localizado  na  margem direita  do  Rio  Tibagi,  entre  a  rodovia  PR-160 e  a  
ponte de sobreposição do rio, com extensão aproximada de 7.300 metros. 

A faixa de domínio é de 15 metros para cada lado a partir do eixo da estrada projetada. 
Quando os taludes projetados invadirem além da faixa de 15 metros, considerou-se a 
distância dos taludes a partir do eixo e adicionado mais 5 metros para drenagem dos 
mesmos. Em função desta consideração, a faixa de domínio é variável ao longo da 
estrada. 

Não haverá iluminação ao longo do trajeto. 

Velocidade diretriz de projeto 
A velocidade diretriz é a velocidade selecionada que condiciona as principais 
características da via, tais como: curvatura, superelevação e distância de visibilidade, 
das quais depende a operação segura e confortável dos veículos. 
A velocidade diretriz de projeto foi obtida analisando-se as características topográficas 
da região, e correlacionando com a demanda de tráfego, além do uso a que se destina 
esta via. 

Diante disto, verificou-se a possibilidade de implantar uma rodovia com 
características semelhantes à classe II, na maior parte do trecho, que corresponde a 
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uma rodovia de pista simples, suportando volumes de tráfego médios diários entre 700 
e 1400 veículos. 
Com relação à altimetria, verificou-se que o terreno possui declividade característica 
de região de ondulada a montanhosa, dependendo do segmento.  
Desta forma, o desenvolvimento do projeto foi realizado considerando-se velocidade 
diretriz  de  60  km/h,  principalmente  pelo  fato  desta  via  receber  apenas  revestimento  
primário. Contudo, a partir da estaca 275, os raios utilizados atenderiam à uma 
velocidade diretriz de 80 km/h. 

Veículo de projeto 
Por se tratar de uma via de acesso à uma área industrializada, que utiliza elevada 
movimentação de matérias-primas e produtos acabados, e se espera a ocorrência 
relevante de veículos com reboque. 

Raios de curva horizontal 
O trecho possui uma extensão total de 18.831,82m, onde estão distribuídas 29 curvas 
horizontais. Verifica-se assim que se trata de um segmento com relativa sinuosidade, 
característica de região de relevo ondulado. 
O menor raio utilizado é de 120,00m. 

Comprimentos de transição 
Ao longo do traçado, foram utilizadas curvas de transição com comprimento superior 
ao mínimo necessário, de acordo com o dimensionamento proposto pelo DNIT. 

Superelevação 
A taxa de superelevação máxima utilizada foi de 8% em todos os segmentos do 
projeto, de acordo com o dimensionamento do DNIT. 

O eixo de rotação dos valores de superelevação coincide com o eixo de projeto da 
rodovia. 

Altimetria 
Conforme citado anteriormente, o trecho está inserido em região ondulada a 
montanhosa. Desta forma, a rampa máxima utilizada é de 8%, sendo que a extensão 
contínua máxima desta rampa é de 800,00 m. 

Estudo de Tráfego 
No Volume IV - Estudos Complementares, é apresentado o Estudo de Tráfego. 

Ponte sobre o rio Tibagi 
O projeto de obras de arte especiais é composto pelo dimensionamento e detalhamento 
da ponte sobre o Rio Tibagi, com extensão aproximada de 380 metros. 
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Figura 1.2.4.1-1 - Croqui de Implantação da Ponte (Preliminar) 

 

Figura 1.2.4.1-2  - Seção Transversal da Ponte (Preliminar) 

O projeto será desenvolvido para veículos de projeto classe 45 (NBR-7188/84). A 
execução da obra deverá atender as normas NBR-9062/07, NBR-6118/03, NBR-
14.931/03, NBR-6122/10, NBR-7188/84, dentre outras normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Trata-se de uma ponte em concreto pré-moldado e protendido com 11 vãos de 34,55m 
totalizando 380,0m. 
As longarinas serão lançadas no local através de uma treliça lançadeira e num total de 
55 longarinas. 
Longitudinalmente teremos 5 (cinco) longarinas com os vão acima mencionado e 
sobre as mesmas serão lançadas as pré-lajes e sobre essas a sobrelaje que junto com a 
pré-laje, formará a laje do tabuleiro. 

O tabuleiro terá 12,80m de largura total, sendo assim distribuídas, barreia de 40cm + 
acostamento de 250cm + pista de 350 cm + pista de 350cm + acostamento de 250cm e 
barreira de 40cm. 
A meso estrutura serão constituídos de duas colunas de concreto armado de 100 cm de 
diâmetro com camisa metálica em cada apoio e sobre as mesmas teremos uma 
transversina de apoio que receberão as longarinas pré-moldadas. 

As articulações serão em aparelhos de apoio tipo neoprene fretados. 
As colunas se apoiarão sobre blocos sobre estacas/tubulões em concreto armado, 
também com camisa metálica que será embutida no solo subjacente até o terreno 
impermeável. 

Dessa forma, a solução adotada evitará a contaminação da água do rio com vazamento 
de calda de cimento. 

Devido à sua extensão, serão previstas juntas de dilatações em pontos estratégicos do 
tipo transiflex. 

1.2.4.2 Características dos Materiais  
Projeto de Pavimentação (Revestimento Primário) 
O projeto de pavimentação tem como objetivo determinar a combinação de materiais, 
espessuras e posições das camadas constituintes que seja a mais econômica dentre as 
alternativas viáveis e que atenda aos requisitos técnicos e funcionais especificados. 
Para o dimensionamento do pavimento, primeiramente foi utilizado o Método de 
Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNER e o Método da Resiliência. A 
partir dos resultados obtidos, foram realizadas as verificações mecanicistas, com o uso 
de programas computacionais apropriados. 
As estruturas finais a serem adotadas para a pavimentação da estrada Margem Direita 
são descritas a seguir: 

 Trecho da margem esquerda do Rio Tibagi: revestimento primário em saibro, 
aplicado diretamente sobre o subleito regularizado e compactado; 

 Ponte sobre o Rio Tibagi: capa de revestimento asfáltico, com a finalidade de 
reduzir os desgastes na estrutura de concreto; 

 Trecho da margem direita do Rio Tibagi: revestimento primário em saibro, 
aplicado diretamente sobre o subleito regularizado e compactado; 

 Conexão com a PR - 160 (trecho de aproximação da rotatória): estrutura com 
revestimento asfáltico, com a finalidade de reduzir o carregamento de materiais 
pelos pneus do material rodante. 



128069.10-1000-M-1500 
 

31 
 
 

 

1.2.4.3 Sinalização 
Devido à grande extensão, aproximadamente 18,8 km, é importante existir um projeto 
de sinalização para o ramal rodoviário. 

O projeto de sinalização foi desenvolvido de acordo com as normas, especificações e 
orientações do CONTRAN, do DNIT e dos DERs, conforme as determinações do 
Novo Código de Trânsito Brasileiro (2008). 
Considera-se a sinalização como conjunto de atividades necessárias a auxiliar o 
tráfego rodoferroviário e foram desenvolvidos com o intuito de orientar o 
procedimento de condução dos veículos ferroviários e rodoviários. 

Será utilizada apenas sinalização vertical, devido às características do revestimento 
primário. 

 
Figura 1.2.4.3-1 – Exemplos de placas de sinalização que poderão ser usadas ao 
longo do ramal ferroviário. 
 
A sinalização vertical (sinais de regulamentação, sinais de advertência, sinais de 
indicação e sinais e dispositivos auxiliares) é constituída por dispositivos de controle 
de trânsito que transmitem informações e instruções aos usuários da via, mediante 
símbolos ou legendas pré-reconhecidas e regulamentadas pelo Código Brasileiro de 
Trânsito. São colocadas em placas afixadas na posição vertical, ao lado da via ou 
suspensa sobre ela com seus devidos suportes e todos os acessórios mínimos 
necessários para uma boa sinalização. 

1.2.4.4 Características da Implantação 

1.2.4.4.1 Terraplenagem 
O projeto de terraplenagem fundamentou-se nos estudos geotécnicos, e nos projetos 
geométrico, de pavimentação e de drenagem, através dos quais foram possíveis a 
definição das características dos materiais e a quantificação dos volumes a 
movimentar. 

O greide apresentado no projeto geométrico é o de pavimentação. O de terraplenagem 
é obtido pela subtração da espessura das camadas do pavimento.  
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Os serviços de terraplenagem serão compostos de desmatamento, destocamento e 
limpeza das áreas; remoção do material proveniente da limpeza; escavação, carga e 
transporte de material de 1ªCategoria e compactação de aterros. 

Os taludes gerados terão a inclinação de 1:1 ( um metro na vertical para cada metro na 
horizontal ) nos cortes, e de 2:3 nos aterros. Nos cortes com altura superior a 8,00m e 
nos aterros com altura superior a 6,00 m, serão implantadas banquetas com largura de 
3,00m, e declividade de 5%. 

Antes da execução dos aterros será necessária a limpeza da camada vegetal, na 
espessura de 0,20 metros, conforme instruções constantes no Manual de Projetos do 
DNIT. O material proveniente desta escavação deverá ser destinado para as áreas de 
bota-fora. 

A classificação dos volumes de corte em 1ª, 2ª e 3ª Categorias somente poderá ser 
realizada na fase de projeto executivo, diante da análise dos estudos geotécnicos 
aprofundados a serem realizados nesta fase. 
Os corpos de aterro deverão ser compactados na energia 95% do Proctor Normal, e a 
camada final do aterro, correspondente aos últimos 60cm, na energia 100% do Proctor 
Normal. 

Os serviços de terraplenagem deverão ser realizados de acordo com as Especificações 
do DER/PR. 

Área de bota fora 
Os locais indicados como utilização de bota-fora localizam-se ao longo do segmento, 
nos alargamentos de aterros lateralmente à pista, em pontos específicos, e dentro dos 
limites da faixa de domínio. 

Os bota-foras deverão ser objeto de acabamento adequado, não se admitindo a 
execução em forma de monte. O acabamento constituirá no esparrame do material, de 
modo que a superfície final obtida pareça pertencer ao terreno primitivo. O material 
deverá ser depositado e compactado a 95% do PN. 

Cálculo da Distribuição dos Volumes 
Os volumes de terraplenagem foram calculados a partir das seções transversais. Após 
definição do greide de projeto, as seções foram gabaritadas de acordo com a seção 
transversal tipo, possibilitando a planimetria das áreas correspondentes de corte e 
aterro. 
Pelo  produto  da  soma  das  áreas  acumuladas  de  seções  contíguas  e  a  semi-distância  
entre as mesmas, obtiveram-se os volumes. 
No cálculo do volume dos materiais necessários a confecção dos aterros, o fator de 
empolamento empregado é de 30%. 
A distribuição dos volumes será realizada de modo a otimizar a distância média de 
transporte, com a compensação entre volumes de corte e aterro. 
Apresenta-se a seguir os quadros de quantidades de terraplenagem e de distribuição 
dos volumes.  
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Tabela 1.2.4.4.1/1 - Resumo das Quantidades de terraplenagem 

 
 

1.2.4.4.2 Drenagem 
O projeto de drenagem é composto pela definição dos sistemas de escoamento a serem 
adotados  e  pelo  dimensionamento  dos  dispositivos  necessários  para  preservar  a  
integridade da plataforma de terraplenagem e das camadas internas do pavimento. 
A drenagem do acesso rodoviário será realizada em toda a sua extensão com início na 
fábrica da Klabin até a PR-160.  
Foram usados os seguintes dispositivos, onde aplicável: 

O projeto de drenagem seguem as especificações do DER-PR descritas abaixo: 
DER/PR ES-D 01/05 – Sarjetas e valetas; 

DER/PR ES-D 02/05 – Transposição de segmentos de sarjetas; 
DER/PR ES-D 03/05 – Entradas e descidas d’água; 

DER/PR ES-D 04/05 – Dissipadores de energia; 
DER/PR ES-D 05/05 – Bocas e caixas para bueiros tubulares; 

DER/PR ES-D 06/05 – Drenos longitudinais profundos; 
DER/PR ES-D 09/05 – Bueiros tubulares de concreto; 

DER/PR ES-D 11/05 – Demolição de dispositivos de concreto; 
DER/PR ES-D 12/05 – Dispositivos de drenagem pluvial urbana; e, 

DER/PR ES-OC 13/05 – Meios-fios. 

Drenagem superficial 
O sistema de drenagem superficial de uma rodovia constitui-se do conjunto de 
dispositivos necessários à execução e proteção dos trabalhos de terraplenagem, tais 

DMT Limpeza 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat Total %

1 0-200 0,00 180.282,98 0,00 0,00 180.282,98 17,23

2 200-400 0,00 243.273,24 0,00 0,00 243.273,24 23,25

3 400-600 0,00 333.804,32 0,00 0,00 333.804,32 31,90

4 600-800 0,00 73.402,58 0,00 0,00 73.402,58 7,01

5 800-1000 0,00 27.684,33 0,00 0,00 27.684,33 2,65

6 1000-1200 0,00 24.671,61 0,00 0,00 24.671,61 2,36

7 1200-1400 0,00 28.198,45 0,00 0,00 28.198,45 2,69

8 1400-1600 75.200,00 0,00 0,00 0,00 75.200,00 7,19

9 1600-2000 0,00 14.535,76 0,00 0,00 14.535,76 1,39

10 2000-3000 0,00 28.732,77 0,00 0,00 28.732,77 2,75

11 3000-4000 0,00 16.767,46 0,00 0,00 16.767,46 1,60

75.200,00 971.353,50 0,00 0,00 1.046.553,50 100,00

7,19 92,81 0,00 0,00

TOTAL

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES DE TERRAPLENAGEM

%
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como valetas de proteção de taludes, descidas d’água, caixas coletoras, caixas de 
transição, estruturas de dissipação de energia, bueiros de talvegues e outros. 

Valetas de Proteção 
As valetas devem ser projetadas com a declividade adaptada ao terreno natural, 
utilizando-se trechos contínuos e segmentos em degraus, de tal forma que a velocidade 
não supere o limite máximo estabelecido em função do revestimento. 
Em terrenos com alta declividade que tenham necessidade de degraus com 
espaçamento inferior a 3,00 m, as valetas e os canais retangulares devem ser 
projetados com revestimento de concreto. 

As valetas devem ser projetadas de modo que as confluências favoreçam o 
escoamento, sem mudanças de direção acentuadas. 

O perfil longitudinal da lâmina d’água deve ser verificado para a vazão de projeto, de 
modo a garantir que não ocorra extravasamento em qualquer ponto da valeta. 

Valetas de Crista de Corte 
Valetas de crista de corte são dispositivos destinados a interceptar as águas 
superficiais que escoam sobre terrenos adjacentes, inclinados para o corpo estradal, 
conduzindo-as até locais convenientes para deságue. Devem ser projetadas em todos 
os segmentos em corte de rodovia onde o escoamento superficial possa comprometer o 
corpo estradal. 

As valetas devem localizar-se no mínimo a 3,00 m da crista, acompanhando a linha de 
offset dos cortes. 

Valetas de Pé de Aterro 
As valetas de pé de aterro têm a finalidade de interceptar as águas que escoam sobre 
terrenos adjacentes, impedindo-as de alcançar o pé do aterro. 
As valetas de pé de aterro devem ser projetadas quando o terreno adjacente tiver 
inclinação no sentido do aterro, podendo comprometer o corpo estradal e para dar 
continuidade ao escoamento das águas provenientes das valetas de crista de corte até 
os dispositivos de transposição de talvegues. 
As valetas devem ser, tanto quanto possível, projetadas paralelas ao pé do talude, com 
afastamento mínimo de 1,50 m.  

Valetas de Banqueta 
As banquetas de cortes ou de aterros devem ser protegidas por valetas dimensionadas 
para receber as águas superficiais provenientes dos taludes e banquetas. 

Descidas d’Água 
Descidas d’água são dispositivos destinados a conduzir pelos taludes dos cortes e 
aterros as águas captadas por outros dispositivos de drenagem. 
As descidas d’água devem ser projetadas nos seguintes locais: 

 Nos pontos baixos que possam surgir ao longo do desenvolvimento das valetas 
de proteção de cortes e em talvegues secundários, interceptados por cortes cujas 
condições topográficas não permitam o esgotamento através das valetas de 
proteção; 

 Nos limites dos comprimentos críticos das canaletas e sarjetas de borda de aterro; 
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 Nos pontos baixos das curvas verticais côncavas, nos aterros e junto aos 
encontros de pontes ou viadutos. 

 As saídas de bueiros nas saias de aterros ou taludes de cortes devem ser evitadas 
sempre que possível. 

Estruturas de Dissipação de Energia 
Estruturas de dissipação de energia são dispositivos destinados a dissipar energia do 
escoamento, reduzindo a velocidade da água para evitar a erosão. 

Os dissipadores de energia devem ser previstos no final de descidas d’água, de valetas 
ou de qualquer dispositivo que venha a desaguar diretamente sobre o terreno natural 
que, por suas características, seja passível de erosão. Os dissipadores também devem 
ser projetados para as saídas de bueiros com elevada declividade ou quando estas 
saídas ocorrerem em terreno natural facilmente erodível. 

Bueiros 
Os bueiros têm por objetivo permitir a passagem das águas que escorrem pelo terreno 
natural ou por quaisquer dispositivos de drenagem, de um lado para outro da 
plataforma de escavação dos acessos.  
Em locais onde as condições de escoamento indiquem situações favoráveis ao 
assoreamento, a saída do bueiro deve estar no mínimo a 0,30 m acima do terreno 
natural. Esta condição deve ser considerada para bueiros com controle de saída, em 
regiões planas e em outras que apresentem condições semelhantes. 
Na entrada dos bueiros, deve-se projetar, sempre que possível, bocas e alas, ao nível 
do terreno natural. Caso as condições topográficas exijam, devem-se utilizar bocas e 
alas com bacia de captação. O uso de caixas coletoras deve restringir-se às situações 
em que, por condições de implantação, não for possível o uso de bocas. 
O diâmetro mínimo a ser adotado deve ser igual a 1,00 m. 

Drenagem Subterrânea 
O sistema de drenagem subterrânea constitui-se do conjunto de dispositivos 
necessários para impedir a deterioração de subleitos e pavimentos, tais como drenos 
profundos, drenos de pavimento, drenos sub-horizontais, drenos de talvegue e camada 
drenante. Tais dispositivos são projetados com o objetivo de interceptar e rebaixar as 
águas das camadas aquíferas profundas e as águas superficiais que possam infiltrar nos 
subleitos, conduzindo-as até locais convenientes para deságue. 

Drenos Profundos Longitudinais 
No presente projeto, será prevista a implantação de drenos profundos longitudinais ao 
longo de todos os cortes.  

Deverá ser implantado o dispositivo DPS (Dreno Profundo em Solo), conforme tipos, 
dimensões e localização especificados nas pranchas. 

1.2.4.4.3 Emissões Atmosféricas 
As emissões atmosféricas por ocasião da implantação da rodovia são provenientes das 
máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação, chegando ao máximo de 
30 máquinas.  

Estas emissões são periódicas e pontuais ao longo da rodovia, não alterando a 
qualidade do ar na região. 
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As emissões fugitivas de poeira serão controladas por aspersão de água, 
principalmente nas épocas de pouca chuva. 

1.2.4.4.4 Resíduos Sólidos 
Na fase de implantação do empreendimento serão gerados diversos tipos de resíduos 
sólidos, como plástico, papel, madeira, tinta e concreto endurecido, óleo lubrificante, 
resíduo dos sanitários, etc. 
Serão utilizados recipientes apropriados e identificados de acordo com o padrão de 
cores já utilizados pela Klabin, conforme apresentado na Tabela a seguir. 

Tabela 1.2.4.4.4/1 - Padrão de cores para armazenamento de resíduos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Os resíduos sólidos coletados serão armazenados em um depósito de armazenamento 
temporário e toda baia deve ser identificada com o nome do resíduo armazenado. 

Os resíduos da obra como entulho, concreto endurecido, etc. poderão ser destinados ao 
aterro utilizado na fase de construção da fábrica de papel e celulose da Klabin ou outra 
destinação devidamente licenciada. 

 

1.2.4.4.5 Ruído 
A geração de ruído durante a implantação do Ramal Rodoviário será decorrente da 
operação de veículos, máquinas e equipamentos. 
As máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação, por exemplo, emitem 
ruídos próximos a 100 dB (A). 
A KLABIN empregará medidas para monitoramento e controle dos níveis de pressão 
sonora durante a fase de obras, de tal forma a proteger funcionários e terceiros, assim 
como reduzir incômodos às comunidades próximas. 

1.2.4.4.6 Infraestrutura de Apoio para Obra 

Alojamento 
Para esse empreendimento poderão ser utilizados os residenciais construídos para a 
implantação da fábrica de papel e celulose da Klabin. Estes residenciais estão 
instalados nos municípios de Ortigueira/PR e Telêmaco Borba/PR.  
Os mesmos são constituídos de área delimitada por alambrados, providos de portaria, 
vigilância, sistema de primeiros socorros, quartos, sanitários, refeitórios, área de lazer, 

Resíduo Cor 

Papel / Papelão / Plástico / Vidro Azul 

Metais Vermelho 

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 

Não reciclável Verde 

Resíduo de obra civil Cinza 
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energia elétrica, arruamento, sistema de coleta e disposição de esgotos, água potável e 
sistema de combate a incêndio. 

Abastecimento de água 
O abastecimento de água para a obra será realizado por caminhões pipa.  

Esgoto Sanitário  
O  esgoto  sanitário  gerado,  no  caso  da  utilização  de  banheiros  químicos,  será  de  
responsabilidade da empresa fornecedora dos banheiros.   

Mão de obra 
A mão de obra necessária para implantação do empreendimento é estimada em 180 
trabalhadores. 

Vias de acesso 
O principal acesso rodoviário da rodovia nova é a PR 160 ligada ao município de 
Telêmaco Borba. 

1.2.4.4.7 Projeto de Obras Complementares 
O projeto de obras complementares contempla os dispositivos de segurança utilizados 
na rodovia e a proteção vegetal dos taludes projetados. 

Dispositivos de segurança 

Dispositivos de segurança: Implantação em função dos taludes 
Os taludes de aterro paralelos ao fluxo de tráfego podem ser considerados como 
recuperáveis, não recuperáveis e críticos. 
Taludes de aterro: 

 Taludes recuperáveis: declividade maior ou igual a 4H:1V, traspassáveis e livres 
de obstáculos fixos. Não necessitam de dispositivo de contenção. 

 Taludes não recuperáveis: declividade maior que 4H:1V e menor que 3H:1V, 
traspassíveis e livres de obstáculos só não vão necessitar de dispositivo de 
contenção se possuírem área de escape no fundo do talude com largura igual a 
largura do talude. 

 Taludes críticos: declividade maior que 3H:1V dentro da zona livre calculada 
devem ser protegidos com dispositivos de contenção pois os veículos tendem a 
capotar caso se precipitem sobre o talude. 

Nos taludes de aterro do canteiro central foi adotada a solução de recompor o talude 
com material obtido na limpeza, diminuindo assim o desnível entre o bordo da pista e 
o pé do talude, evitando que o desnível máximo para que não seja necessária a 
implantação de um dispositivo de contenção seja ultrapassado. 

A partir dos dados de altura e inclinação dos taludes, pode-se obter através do ábaco 
da  figura abaixo, a informação da necessidade de proteções laterais. 
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Figura 1.2.4.4.7-1 - necessidade de proteções laterais em função do talude 
 

Taludes de corte 
Os taludes de corte podem ser considerados traspassáveis dependendo da 
uniformidade relativa da sua superfície, da sua baixa rugosidade e da ausência de 
obstáculos fixos. 

Taludes de cortes em rochas são considerados perigosos quando a superfície formada 
puder causar enganchamento dos veículos ao invés de providenciar um 
redirecionamento  relativamente  suave.  Quando  ocorrer  esta  situação,  deverá  ser  
implantado dispositivo de contenção viária. 
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Seleção do dispositivo de contenção 
Defensa semi-maleável 
A opção foi a defensa semi-maleável em função da solução em revestimento primário. 

Esse dispositivo é responsável por proteger as seções de aterros altos, regiões de 
suportes colapsíveis, sistemas de contenções, estruturas de drenagem, obras de arte 
especiais, enfim obstáculos que possam oferecer risco à segurança do usuário da 
rodovia, não apenas motoristas, mas motociclistas, ciclistas e pedestres. 

Posicionamento dos dispositivos de contenção 
Em taludes de aterro, para se ter suporte adequado para o dispositivo de contenção, é 
recomendada a distância mínima de 0,60m atrás do dispositivo até o início do talude. 

Proteção Vegetal 
A proteção vegetal tem por objetivo proteger o solo do contato direto com a água em 
escoamento e, assim, evitar a sua erosão. Visa, também, proporcionar maior conforto 
aos usuários da rodovia. 
O revestimento vegetal deverá ser executado nos taludes de corte e nos canteiros das 
interseções.  

Proteção vegetal dos taludes de corte 
Nos locais onde houver alargamento da plataforma de corte, os taludes deverão ser 
protegidos com cobertura vegetal executada através do sistema de hidrossemeadura. 

Para a aplicação da hidrossemeadura deverá haver preparo da mistura de adubo, 
mulch, adesivo e sementes. As proporções desta mistura deverão atender às 
especificações do DNIT. 

Proteção vegetal dos aterros, canteiros e interseções 
Nos taludes de aterro, deverá ser feita a regularização da superfície do solo, e sobre 
este o plantio de grama em placas. 

O plantio deverá ser estaqueado e receber cobertura vegetal. As placas deverão estar 
livres de espécies invasoras e apresentar tamanho uniforme, sendo plantadas lado a 
lado, sem deixar espaço livre entre uma placa e outra. 

 

1.2.4.5 Cronograma e Estimativa de Investimentos 
Para a rodovia serão investidos R$ 48 milhões, proporcionando melhoria das 
condições de infraestrutura da região. 
O  cronograma  geral  de  execução  dos  serviços  é  a  síntese  temporal  da  estratégia  de  
planejamento elaborada para a obra. Para a execução completa dos serviços da estrada 
Margem Direita, foi estabelecido o prazo de 10 meses, considerado adequado para as 
necessidades do projeto. 
Através do cronograma geral, é possível destacar as principais atividades e suas datas 
de início e fim, bem como a sequência executiva dessas atividades. 
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Tabela 1.2.4.5/1 – Cronograma Geral de Implantação do Ramal Rodoviário 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Serviços Preliminares

Terraplenagem

Obras de Arte Especiais

Drenagem e OACs

Revestimento Primário

Sinalização e Dispositivos de Segurança

Obras Complementares

ESTRADA MARGEM DIREITA - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Etapas
Meses
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1.3 Localização do Empreendimento – FERROVIA 

1.3.1 Localização 
O Ramal Ferroviário da Klabin terá 23,1 km e será implantado para permitir o 
escoamento da produção, integralmente voltada para o mercado externo. Será 
implantada uma ligação ferroviária entre o site da fábrica e a ferrovia Central do 
Paraná, a ser operada pela empresa América Latina Logística (ALL). Esta ligação 
permitirá o transporte direto da produção até o porto de Paranaguá, passando pelos 
municípios de Ponta Grossa e Curitiba. 
O ramal tem início na linha da ALL, entre os pátios de cruzamento de Monjolinho e 
Ortigueira. 
O projeto está dividido em dois trechos: 

- pátio de cruzamento sobre a faixa de domínio da ALL, paralelo à linha existente em 
operação, com 1,5 km de extensão. Este trecho será conectado à linha da ALL através 
da implantação de três AMV’s (Aparelho de Mudança de Via); 
- ramal de acesso à fábrica, com aproximadamente 23,1 km de extensão, caracterizado 
pela implantação em traçado novo. A extremidade próxima à fábrica contará com a 
implantação de um pátio de carregamento. 

A faixa de domínio do ramal será de 15 metros de cada lado, a partir do eixo da 
ferrovia, ocupando uma área de aproximadamente 694.050 m².  
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Figura 1.3.1-1: Localização do Ramal Ferroviário 

 



128069.10-1000-M-1500 
 

43 
 
 

 

1.3.2 Natureza e Porte do Empreendimento 
A via suportará o escoamento de celulose, entrada de alguns químicos e 
eventualmente madeira. 

O  valor  total  dos  investimentos  necessários  à  implantação  do  ramal  ferroviário  é  
estimado em aproximadamente R$ 68 milhões. 

O  projeto  foi  desenvolvido  com  base  nas  Especificações  de  Serviços  e  Materiais  
Ferroviários (ETM e ETS) da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária do DNIT. 

Será utilizado, a princípio, 1 trem composto por 3 locomotivas e 75 vagões com 
capacidade de 64 ton cada vagão. Portanto,  a composição terá capacidade de 
transportar 4.800 toneladas de celulose por vez. 
A composição partirá da fábrica a cada 42 horas em média e haverá um trem 
retornando vazio para a fábrica também a cada 42 horas em média. Em um ano, serão 
feitas em média, 208 viagens de trem, totalizando o transporte de 1.000.000 de 
toneladas de celulose por ano. 
Para a obra de implantação do empreendimento serão gerados cerca de 200 empregos 
temporários. 
A operação do ramal ferroviário representa a criação de empregos diretos, para 
operação da composição, e empregos indiretos, para manutenção das composições e 
do ramal ferroviário. 

Para a fase de operação, serão gerados 5 empregos diretos (TOF – Técnico de 
Operação Ferroviária). Na manutenção, deverá haver equipe com 10 funcionários. 

1.3.3 Interferências 
O acesso ferroviário terá extensão de aproximadamente 23,1 km desde o início do 
pátio  de  carregamento  na  planta  da  Klabin  até  encontro  com  a  Ferrovia  Central  do  
Paraná.  

Com base nas plantas do projeto geométrico e da faixa de domínio proposta foram 
propostos três pontos de conflito ao longo do traçado da ferrovia. São eles: 

 Interseção 01: dispositivo em desnível do tipo passagem inferior, localizado na 
interseção da ferrovia com a rodovia federal BR-376, projetado para permitir um 
cruzamento eficaz e seguro aos usuários de ambas as vias. A obra de arte projetada 
contemplará a possível duplicação da rodovia; 

 Interseção 02: dispositivo em desnível do tipo passagem inferior, localizado na 
interseção da ferrovia com a rodovia estadual PR-340, projetado para permitir um 
cruzamento eficaz e seguro aos usuários de ambas as vias. Os estudos foram 
desenvolvidos em paralelo ao projeto de melhoria da rodovia em questão; 

 Interseção 03: cruzamento em nível do tipo ferroviário, localizado na interseção 
com a Estrada Campina, próximo ao acesso à nova fabrica. O conflito entre os 
tráfegos será resolvido através da implantação de dispositivos de sinalização ao 
longo de ambas as vias. O projeto executivo deve atender às condições mínimas de 
visibilidade dos usuários, item indispensável para garantir a segurança dos 
usuários. 

Com o objetivo de tornar a operação do ramal ferroviário mais seguro e eficiente, 
inclusive para os usuários das rodovias envolvidas, serão projetadas duas interseções 
em desnível, as quais evitarão os conflitos diretos entre os modais de transporte locais. 



128069.10-1000-M-1500 
 

44 
 
 

 

Na primeira interseção, será projetado um dispositivo em desnível, do tipo passagem 
inferior, sob a rodovia federal BR-376. A estrutura será implantada em local favorável 
pelas condições do relevo e pelos critérios geométricos da via projetada. A estrutura 
contemplará a futura duplicação da rodovia, com largura suficiente para suportar todas 
as faixas de tráfego e de acostamento a serem implantadas. 

Também será projetado outro dispositivo em desnível, do tipo passagem inferior, sob a 
rodovia estadual PR-340 (estrada Estratégica). 

Os projetos dos acessos às propriedades lindeiras à ferrovia serão desenvolvidos a 
nível executivo, com base no levantamento planialtimétrico cadastral, definido pelo 
traçado proposto. 
Com relação à necessidade de passagem da ferrovia em propriedades de terceiros, foi 
utilizada a premissa de redução máxima de conflitos durante a definição do traçado. 
Desta forma, o traçado foi definido de maneira que houvesse máxima aderência e 
acompanhamento de estradas rodoviárias já existentes, Estrada do Minuano e Estrada 
da Campina, minimizando assim a interferência em tais propriedades. Apesar disso, as 
interferências em propriedades de terceiros serão inevitáveis como pode ser observado 
nos  desenhos  apresentados  no  Anexo  IV.  Ressalta-se,  que  a  maioria  dessas  
interferências será paralela às estradas citadas, evitando-se a ocupação de grandes 
áreas e o seccionamento das propriedades. 

Da extensão total de 23,1 km da ferrovia, cerca de 56% do traçado (12,9 km) passará 
por propriedades de terceiros e 44% (10,2 km) passará por propriedades da Klabin. 

Estima-se, que o Ramal Ferroviário passará por aproximadamente 17 propriedades de 
terceiros. 

1.3.4 Descrição detalhada do Ramal Ferroviário 
O empreendimento corresponderá à implantação do ramal ferroviário, que deverá 
conectar a fábrica com a ferrovia Central do Paraná, que é atualmente operada pela 
concessionária ALL. 

Este acesso terá extensão total da ordem de 23,1 km, e atravessará a rodovia federal 
BR 376, a rodovia estadual PR 340 e a Estrada Campina.   

O ramal Ferroviário está dividido em três trechos: 

 pátio de cruzamento sobre a faixa de domínio da ALL, paralelo à linha existente em 
operação, com 1,5 km de extensão. Este trecho será conectado à linha da ALL 
através da implantação de três AMV; 

 ramal de acesso à fábrica, com aproximadamente 22 km de extensão, caracterizado 
pela implantação em traçado novo. A extremidade próxima à fábrica contará com a 
implantação de um pátio de carregamento interno; 

 pátio de carregamento externo, com o objetivo de atender aos produtores locais. 
 

A faixa de domínio é de 30,0 m de largura, sendo 15,0 m para ambos os lados a partir 
do eixo da ferrovia. Nos locais de intersecções e dos taludes de corte e aterro foi 
adotada uma largura variável para a faixa, considerando uma largura adicional em 
torno de 5,0 m além dos limites dos cortes e aterros para implantação de dispositivos 
de drenagem. 
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As diretrizes de projeto e principais características técnicas empregadas estão descritas 
a seguir: 

Bitola padrão 1,00 m 

Velocidade de operação 50 km/h 

Raio de curva horizontal mínimo 350 m 

Rampa máxima compensada 1,5% 

Entrevia (nos desvios de cruzamento) 4,25 m 

Gabarito de livre passagem H = 6,75 m / L = 2,80 m a partir do eixo 

Locomotivas C30 Dash, SD 40 

Vagões Truck de três peças (ride control) 

Trilho UIC-60 (12,5 m de comprimento) 

Dormente Concreto protendido 

AMV 1:14 (Central do Paraná) / 1:10 (demais 
trechos) 

Plataforma mínima com sub-lastro 6,00 m 

Lastro médio Brita com 0,30 m 

 

1.3.4.1 Características Técnicas  
Os principais parâmetros necessários para a definição das espessuras das camadas que 
compõem a superestrutura da via são: 

 bitola da via (1,00 m); 
 perfil de trilho utilizado (UIC 60); 
 momento de inércia do trilho (3.035,00 cm4); 
 módulo de resistência da base (377,40 cm3); 
 módulo de resistência do boleto (345,50 cm3); 
 dormente de concreto, com as seguintes características: 

 comprimento: 2,19 m; 
 largura na extremidade: 25,50 cm; 
 largura no centro: 19,30 cm; 
 altura variável na extremidade: 19,20 cm; 
 altura no centro: 16,80 cm; 
 espaçamento entre dormentes: 0,60 m (1.666 dormentes/km); 
 fixação elástica do trilho do tipo Pandrol; 
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Figura 1.3.4.1-1 - Modelo de dormente a ser empregado 

 Material Rodante - Vagões: 
 Carga nominal: 25 ton/eixo; 
 Diâmetro da roda: 33”; 

 
 Material Rodante - Locomotivas: 

 Carga nominal: 28,66 ton/eixo; 
 Diâmetro da roda: 40”; 

 
 Parâmetros Operacionais: 

 Número de trens: 1,75 trem/dia; 
 Composição: 3 locomotivas + 70 vagões; 
 Velocidade de operação: 50 km/h. 

1.3.4.2 Características dos Materiais 
A estrutura básica de suporte da ferrovia é composta por três camadas distintas de 
materiais, que são o lastro, sublastro e material selecionado ou subleito. 

 
 

Figura 1.3.4.2-1 – Seção tipo de Terraplenagem 
 
O resumo dos elementos componentes da superestrutura ferroviária com suas 
principais características técnicas está sumarizado a seguir: 
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Lastro:  
Deve apresentar as características definidas pelas normas ABNT e especificações a 
seguir: 

 Altura do lastro: 25 cm 
 Massa específica aparente mínima: 2,4g/cm³; 
 Absorção de água máxima: 1,0%; 
 Porosidade aparente máxima: 1,0%; 
 Resistência ao desgaste abrasão “Los Angeles”: 40%; 
 Resistência ao choque (índice de tenacidade “treton” máximo): 20%; 
 Forma: cúbica. 

 
Sublastro: 

Atualmente, ao se projetar uma linha ferroviária, é de grande importância a previsão 
de uma camada de material especial denominada sublastro (logo abaixo do lastro), 
sobre a qual se assentam os dormentes. 
Esta camada deve ser constituída de solos de granulometria e características 
geotécnicas convenientes, tendo em vista melhorar as condições de suporte da 
plataforma e distribuir as pressões de forma regular. O atendimento dessas condições 
reduz a possibilidade de formação de “bolsas de lama”, causadas pela ruptura da 
plataforma com deformações excessivas. A penetração do lastro na plataforma pode 
provocar constantes desnivelamentos da linha. 
Seguem considerações gerais para a definição do material do sublastro: 

 Altura do sublastro: 25 cm (CBR > 20); 
 Composição granulométrica deve encaixar nas faixas A, B, C, e D da AASHO; 
 Limite de Liquidez da fração que passa na peneira nº 40 deve ser < 25% (para solos 

laterícios admite-se LL < 35%); 
 Índice de Plasticidade da fração que passa na peneira nº 40 deve ser < 6% (para 

solos laterícios admite-se IP < 10%); 
 Índice “Los Angeles” dos solos que passam na peneira nº 10 deve ser < 50%; 
 Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) mínimo é de 20, com expansão máxima 

de 0,5%. Esse parâmetro, todavia, fica na dependência do valor do CBR das 
camadas subjacentes, de conformidade com a metodologia de dimensionamento da 
plataforma de EIsenmmann; 

 É  permitida  a  mistura  de  solos  com  areia,  agregados  ou  cimento  a  fim  de  se  
conseguir a granulometria especificada. 

 
Subleito: 
 Altura de material selecionado: 10 cm (CBRmín > 8,7%). 

 
Trilho 
A finalidade básica dos trilhos é de suportar e conduzir os veículos ferroviários, sem 
riscos de descarrilamento, com resistência suficiente contra ruptura e desgastes 
acelerados. 

Por  determinações  da  ALL,  o  perfil  de  trilho  a  ser  aplicado  será  o  UIC  60,  mesmo  
perfil utilizado atualmente na linha da Central do Paraná. Este trilho é amplamente 
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encontrado nas linhas brasileiras, principalmente em ferrovias com elevado tráfego de 
trens de carga. 
O  trilho  UIC  60  apresenta  a  vantagem  de  ser  um  perfil  produzido  na  maioria  das  
laminadoras do mundo, o que representa um fator importante de escolha, pois a sua 
ampla presença no mercado facilita sua aquisição. 

As barras de trilhos serão soldadas em campo pelo processo Flash Butt, com 
comprimento  final  de  325  m  (TLS  -  Trilho  Longo  Soldado).  Também  poderá  ser  
utilizado solda pelo processo de aluminotermia. 
Os requisitos necessários à fabricação dos trilhos são: 

 seção do trilho: 60 UIC; 
 comprimento padrão: 25m (barras curtas com comprimento na faixa de 21 a 25m); 
 o trilho deverá ser produzido de acordo com as normas da ABNT ou outra norma 

internacional. Está especificação abrange o steel grade, produção, tolerâncias 
dimensionais e outros requisitos técnicos a serem verificados quando da entrega 
dos trilhos. A composição será carbono manganês com adição de componentes 
químicos, a fim de assegurar ao aço a dureza mínima de 370 HB. 

 
AMV 
Os aparelhos de mudança de via (AMV) devem ser instalados nos locais de encontro 
entre linhas, o que permite a escolha da rota a ser seguida. No projeto, serão utilizados 
apenas aparelhos com ângulo de abertura de 1:14, com assentamento lateral, para 
bitola estreita (métrica). 

Com o intuito de apresentar a geometria de um AMV, segue quadro com medidas dos 
componentes do aparelho e esquema padrão de instalação.  

Bitola métrica (unidades em mm) 

Nº A B C D E F G H I J K L M N O R 
14 6706 1°19'46" 139,7 4°05'27" 7188 2629 4559 177,8 2870 27962 23403 23364,9 85 14062 14087 292424 

Para todos os AMV's: S = 158; P = 1000 

 

 

Figura 1.3.4.2-2 – Detalhe tipo do aparelho de mudança de via 
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Onde: A = comprimento da agulha; 

 B = ângulo da agulha; 
 C = distância do vértice teórico à ponta da agulha; 

 D = ângulo do jacaré; 
 E = comprimento do jacaré; 

 F = comprimento da ponta de ½ para frente; 
 G = comprimento da ponta de ½ para trás; 

 H = distância do vértice teórico à ponta de ½; 
 I = comprimento do contratrilho; 

 J = comprimento total do aparelho de mudança de via; 
 K = distância da ponta da agulha à ponta do diamante (ponta de ½); 

 L = distância entre os vértices teóricos da agulha e do jacaré; 
 M = flecha; 

 N = trilho reto de ligação; 
 0 = trilho curvo de ligação; 

 P = bitola; 
 R = raio; 

 S = abertura do coice. 

1.3.4.3 Sinalização 
Devido à sua grande extensão, aproximadamente 23,1 km, é importante existir um 
projeto de sinalização para o ramal ferroviário. 

O projeto de sinalização foi desenvolvido de acordo com as normas, especificações e 
orientações do CONTRAN, DNIT, DER-PR e o regulamento de operações da ALL. 

Considera-se na sinalização o conjunto de atividades necessárias a auxiliar o tráfego 
rodoferroviário, desenvolvido com o intuito de orientar o procedimento de condução 
dos veículos diante de restrições temporárias ou permanentes. 
O projeto da Ligação Ferroviária contempla a sinalização vertical e a sinalização 
luminosa. 
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Figura 1.3.4.3-1 – Exemplos de placas de sinalização que poderão ser usadas ao 
longo do ramal ferroviário. 
A sinalização vertical (sinais de regulamentação, sinais de advertência e sinais de 
indicação) é constituída por dispositivos de controle de trânsito que transmitem 
informações e instruções aos usuários da via, mediante símbolos ou legendas pré-
reconhecidas e regulamentadas pelo Código Brasileiro de Trânsito. São colocadas em 
placas afixadas na posição vertical, ao lado da via ou suspensa sobre ela com seus 
devidos suportes e todos os acessórios mínimos necessários para uma boa sinalização 

A sinalização luminosa é composta por sinais luminosos que servem para orientar os 
condutores de veículos ferroviários sobre a posição de chaves, AMV's, autorização de 
partida, determinação de parada de veículos e informação para seguir uma 
determinada rota. 

Esta sinalização deve ser usada para indicar a posição da ponta das agulhas através de 
semáforos posicionados junto ao AMV e outro sinal repetidor localizado a 1500 m do 
AMV. A comunicação entre os semáforos será sincronizada via rádio com frequência 
definida pela ALL. A energia para funcionamento dos rádios e para os semáforos será 
obida através de painéis solares instalador nos semáforos. 

1.3.4.4 Características da Implantação 

1.3.4.4.1 Terraplenagem 
O projeto de terraplenagem fundamentou-se nos estudos geotécnicos e nos projetos 
geométrico, de pavimentação e de drenagem, através dos quais foram possíveis a 
definição das características dos materiais e a quantificação dos volumes a 
movimentar. 

O greide apresentado no projeto geométrico é o da superfície superior do boleto do 
trilho.  O  de  terraplenagem  é  obtido  pela  subtração  da  espessura  das  camadas  da  
superestrutura.  
Os serviços de terraplenagem serão compostos de desmatamento, destocamento e 
limpeza das áreas; remoção do material proveniente da limpeza; escavação, carga e 
transporte de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria e compactação de aterros. 

Os taludes gerados terão a inclinação de 1:1 (um metro na vertical para cada metro na 
horizontal) nos cortes, e de 2:3 nos aterros. Nos taludes com altura superior a 8 metros 
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serão implantadas banquetas com largura de 4 metros, e declividade transversal de 
3%. 
Antes da execução dos aterros, será necessária a limpeza da camada vegetal, na 
espessura de 0,20 metros, conforme instruções constantes no Manual de Projetos do 
DNIT. O material proveniente desta escavação deverá ser destinado para as áreas de 
bota-fora. 
A distribuição dos volumes de corte em 1ª, 2ª e 3ª categoria são estimativas de projeto. 
As quantidades exatas somente poderão ser obtidas na fase de projeto executivo, 
diante da análise dos estudos geotécnicos aprofundados a serem realizados nesta fase. 
Os corpos de aterro deverão ser compactados com energia de 95% do proctor normal. 
A camada final dos aterros, correspondente ao sublastro da ferrovia, deve ser 
compactada com energia de 100% do proctor normal. 
Os serviços de terraplenagem deverão ser realizados de acordo com as Especificações 
do DER/PR. 

Área de bota-fora 
Os locais indicados para a destinação do material excedente dos cortes localizam-se ao 
longo da linha principal, em pontos a serem estudados a nível executivo. 

Os bota-foras deverão ser objeto de acabamento adequado, não se admitindo a 
execução em forma de monte. O acabamento constituirá no esparrame do material, de 
modo que a superfície final obtida pareça pertencer ao terreno primitivo. O material 
deverá ser depositado e compactado a 95% do PN. 

Cálculo e distribuição dos volumes 
Os volumes de terraplenagem foram calculados a partir das seções transversais. Após 
definição do greide de projeto, as seções foram gabaritadas de acordo com a seção 
transversal tipo, possibilitando a planimetria das áreas correspondentes de corte e 
aterro. 
Pelo  produto  da  soma  das  áreas  acumuladas  de  seções  contíguas  e  a  semi-distância  
entre as mesmas, obteve-se os volumes. 
No cálculo do volume dos materiais necessários a confecção dos aterros, o fator de 
empolamento empregado é de 30%. 
A distribuição dos volumes será realizada de modo a otimizar a distância média de 
transporte, com a compensação entre volumes de corte e aterro. 
Apresenta-se, a seguir, os quadros de quantidades de terraplenagem e de distribuição 
dos volumes. 
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Tabela 1.3.4.4.1 – Resumo das Quantidades de Terraplenagem 

 
 

1.3.4.4.2 Drenagem 

Drenagem Superficial 
O sistema de drenagem superficial de uma ferrovia constitui-se do conjunto de 
dispositivos necessários à execução e proteção dos trabalhos de terraplenagem, tais 
como valetas de proteção de taludes, descidas d’água, caixas coletoras, caixas de 
transição, estruturas de dissipação de energia, bueiros de talvegues e outros. 

Valetas de Proteção 

 
Figura 1.3.4.4.2-1: Valeta de Proteção 

Tipo DMT Limpeza 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat Total %
1 0 - 200 -                   5.575,88         1.045,48         -                   6.621,36         0,31%

2 200 - 400 -                   127.051,30    23.822,12      -                   150.873,42    7,11%

3 400 - 600 -                   21.532,93      4.037,42         -                   25.570,35      1,20%

4 600 - 800 -                   14.317,72      2.684,57         -                   17.002,29      0,80%

5 800 - 1000 -                   16.444,80      3.083,40         -                   19.528,20      0,92%
6 1000 - 1200 -                   154.366,19    28.943,66      -                   183.309,85    8,64%

7 1200 - 1400 -                   14.517,45      2.722,02         -                   17.239,47      0,81%

8 1400 - 1600 -                   90.712,00      17.008,50      -                   107.720,51    5,08%

9 1600 - 2000 97.110,06      18.208,14      100.491,77    215.809,97    10,17%

10 2000 - 3000 -                   757.269,32    141.988,00    -                   899.257,32    42,37%
11 3000 - 4000 -                   167.858,16    31.473,41      -                   199.331,57    9,39%

12 4000 - 5000 115.398,40    138.866,20    26.037,41      -                   280.302,02    13,21%

13 5000 - 6000 -                   -                   -                   -                   -                   0,00%

14 6000 - 8000 -                   -                   -                   -                   -                   0,00%

15 8000 - 10000 -                   -                   -                   -                   -                   0,00%
16 > 10000 -                   -                   -                   -                   -                   0,00%

115.398,40 1.605.622,03 301.054,13 100.491,77 2.122.566,34
5,44% 75,65% 14,18% 4,73% 100,00%

TOTAL
%

RESUMO DAS QUANTIDADES DE TERRAPLENAGEM
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As valetas devem ser projetadas com a declividade adaptada ao terreno natural, 
utilizando-se trechos contínuos e segmentos em degraus, de tal forma que a velocidade 
não supere o limite máximo estabelecido em função do revestimento. 

Em terrenos com alta declividade que tenham necessidade de degraus com 
espaçamento inferior a 3,00 m, as valetas e os canais retangulares devem ser 
projetados com revestimento de concreto. 
As valetas devem ser projetadas de modo que as confluências favoreçam o 
escoamento, sem mudanças de direção acentuadas. 
O perfil longitudinal da lâmina d’água deve ser verificado para a vazão de projeto, de 
modo a garantir que não ocorra extravasamento em qualquer ponto da valeta. 

Valetas de Crista de Corte 

 
 

Figura 1.3.4.4.2-2: Valeta de Crista de Corte 

 
Valetas de crista de corte são dispositivos destinados a interceptar as águas 
superficiais que escoam sobre terrenos adjacentes, inclinados para o corpo estradal, 
conduzindo-as até locais convenientes para deságue. Devem ser projetadas em todos 
os segmentos em corte de ferrovia onde o escoamento superficial possa comprometer 
o corpo estradal. 

As valetas devem localizar-se no mínimo a 3,00 m da crista, acompanhando a linha de 
offset dos cortes. 
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Valetas de Pé de Aterro 

 
Figura 1.3.4.4.2-3: Valeta de Pé de Aterro 

As valetas de pé de aterro têm a finalidade de interceptar as águas que escoam sobre 
terrenos adjacentes, impedindo-as de alcançar o pé do aterro. 
As valetas de pé de aterro devem ser projetadas quando o terreno adjacente tiver 
inclinação no sentido do aterro, podendo comprometer o corpo estradal e para dar 
continuidade ao escoamento das águas provenientes das valetas de crista de corte até 
os dispositivos de transposição de talvegues. 
As valetas devem ser, tanto quanto possível, projetadas paralelas ao pé do talude, com 
afastamento mínimo de 1,50 m.  

Valetas de Banqueta 

 
Figura 1.3.4.4.2-4: Valeta de Banqueta 

As banquetas de cortes ou de aterros devem ser protegidas por valetas dimensionadas 
para receber as águas superficiais provenientes dos taludes e banquetas. 
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Descidas d’Água 

 
Figura 1.3.4.4.2-5: Descida d’água 

 
Descidas d’água são dispositivos destinados a conduzir pelos taludes dos cortes e 
aterros as águas captadas por outros dispositivos de drenagem. 

As descidas d’água devem ser projetadas nos seguintes locais: 
- nos pontos baixos que possam surgir ao longo do desenvolvimento das valetas de 
proteção de cortes e em talvegues secundários, interceptados por cortes cujas 
condições topográficas não permitam o esgotamento através das valetas de proteção; 

- nos limites dos comprimentos críticos das canaletas e sarjetas de borda de aterro; e, 
- nos pontos baixos das curvas verticais côncavas, nos aterros e junto aos encontros de 
pontes ou viadutos. 
As saídas de bueiros nas saias de aterros ou taludes de cortes devem ser evitadas 
sempre que possível. 

 

Estruturas de Dissipação de Energia 
 

Figura 1.3.4.4.2-6: Estruturas de Dissipação de Energia 
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Estruturas de dissipação de energia são dispositivos destinados a dissipar energia do 
escoamento, reduzindo a velocidade da água para evitar a erosão. 
Os dissipadores de energia devem ser previstos no final de descidas d’água, de valetas 
ou de qualquer dispositivo que venha a desaguar diretamente sobre o terreno natural 
que, por suas características, seja passível de erosão. Os dissipadores também devem 
ser projetados para as saídas de bueiros com elevada declividade ou quando estas 
saídas ocorrerem em terreno natural facilmente erodível. 

 
Bueiros 

 
Figura 1.3.4.4.2-7: Construção de bueiros 

Os bueiros têm por objetivo permitir a passagem das águas que escorrem pelo terreno 
natural ou por quaisquer dispositivos de drenagem, de um lado para outro da 
plataforma de escavação dos acessos.  

Em locais onde as condições de escoamento indiquem situações favoráveis ao 
assoreamento, a saída do bueiro deve estar no mínimo a 0,30 m acima do terreno 
natural. Esta condição deve ser considerada para bueiros com controle de saída, em 
regiões planas e em outras que apresentem condições semelhantes. 

Na entrada dos bueiros, deve-se projetar, sempre que possível, bocas e alas, ao nível 
do terreno natural. Caso as condições topográficas exijam, devem-se utilizar bocas e 
alas com bacia de captação. O uso de caixas coletoras deve restringir-se às situações 
em que, por condições de implantação, não for possível o uso de bocas. 

O diâmetro mínimo a ser adotado deve ser igual a 1,00 m. 

Drenagem Subterrânea 
O sistema de drenagem subterrânea constitui-se do conjunto de dispositivos 
necessários para impedir a deterioração de subleitos e pavimentos, tais como drenos 
profundos, drenos de pavimento, drenos sub-horizontais, drenos de talvegue e camada 
drenante. Tais dispositivos são projetados com o objetivo de interceptar e rebaixar as 
águas das camadas aquíferas profundas e as águas superficiais que possam infiltrar nos 
subleitos, conduzindo-as até locais convenientes para deságue. 

Drenos Profundos Longitudinais 
No presente projeto será prevista a implantação de drenos profundos longitudinais ao 
longo de todos os cortes.  
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Deverá ser implantado o dispositivo DPS (Dreno Profundo em Solo), conforme tipos, 
dimensões e localização especificados nas pranchas. 

1.3.4.4.3 Emissões Atmosféricas 
Na implantação do empreendimento haverá aumento no tráfego de veículos e na 
utilização de equipamentos que geram emissões atmosféricas devido à queima de 
combustíveis e ressuspensão de poeiras.  
A emissão de poeiras e material particulado será decorrente das atividades de 
terraplenagem, circulação de veículos nas estradas não pavimentadas e na faixa do 
ramal ferroviário. 

A movimentação de materiais como brita, também podem gerar a dispersão de 
materiais particulados. 

A umectação de vias de circulação, locais de obra e áreas de armazenamento de 
materiais são ações simples que reduzem esse impacto. 

1.3.4.4.4 Resíduos Sólidos 
Na fase de implantação do empreendimento serão gerados diversos tipos de resíduos 
sólidos, como plástico, papel, madeira, tinta e concreto endurecido, óleo lubrificante, 
resíduo dos sanitários, etc. 

Serão utilizados recipientes apropriados e identificados de acordo com o padrão de 
cores já utilizados pela Klabin, conforme apresentado na Tabela a seguir. 

 

Tabela 1.3.4.4.4/1 - Padrão de cores para armazenamento de resíduos. 

 
 
 
 

 
 

 
Os resíduos sólidos coletados serão armazenados em um depósito de armazenamento 
temporário e toda baia deve ser identificada com o nome do resíduo armazenado. 
Os resíduos da obra como entulho, concreto endurecido, etc. poderão ser destinados ao 
aterro utilizado na fase de construção da fábrica de papel e celulose da Klabin ou outra 
destinação devidamente licenciada. 

 
 

  

Resíduo Cor 

Papel / Papelão / Plástico / Vidro Azul 

Metais Vermelho 

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 

Não reciclável Verde 

Resíduo de obra civil Cinza 
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1.3.4.4.5 Ruído 
A geração de ruído durante a implantação do Ramal Ferroviário, será decorrente da 
operação de veículos, máquinas e equipamentos. 

As máquinas e equipamentos de terraplenagem, por exemplo, emitem ruídos próximos 
a 100 dB (A). 

A Klabin empregará medidas para monitoramento e controle dos níveis de pressão 
sonora durante a fase de obras, de tal forma a proteger funcionários e terceiros, assim 
como reduzir incômodos às comunidades próximas. 

1.3.4.4.6 Infraestrutura de Apoio para a Obra 

Alojamento 
Para esse empreendimento poderão ser utilizados os residenciais construídos para a 
implantação da fábrica de papel da Klabin. A princípio, estes residenciais serão 
instalados nos municípios de Ortigueira/PR e Telêmaco Borba/PR.  

Os mesmos serão constituídos de área delimitada por alambrados, providos de 
portaria, vigilância, sistema de primeiros socorros, quartos, sanitários, refeitórios, área 
de lazer, energia elétrica, arruamento, sistema de coleta e disposição de esgotos, água 
potável e sistema de combate a incêndio. 

 
Abastecimento de água 
O abastecimento de água para a obra será realizado por caminhões pipa.  

Esgoto Sanitário  
O esgoto sanitário gerado, no caso da utilização de banheiros químicos, ficará sob 
responsabilidade da empresa fornecedora dos banheiros.   

Mão de obra 
A mão de obra necessária para implantação do empreendimento é estimada em 500 
trabalhadores. 

Vias de acesso 
O principal acesso rodoviário ao ramal ferroviário é pela rodovia BR 376. 

1.3.4.4.7 Projeto de Obras Complementares 
O  projeto  de  obras  complementares  contempla  a  proteção  vegetal  dos  taludes  
projetados e a delimitação da ferrovia projetada com a implantação de cercas na faixa 
de domínio. 

Proteção Vegetal 
A proteção vegetal tem por objetivo proteger a solo do contato direto com a água em 
escoamento e assim evitar a sua erosão. Visa, também, proporcionar maior conforto 
aos usuários da rodovia. 
O revestimento vegetal deverá ser executado nos taludes de corte e nos canteiros das 
interseções.  
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Proteção vegetal dos taludes de corte 
Nos locais onde houver alargamento da plataforma de corte, os taludes deverão ser 
protegidos com cobertura vegetal executada através do sistema de hidrossemeadura. 

Para a aplicação da hidrossemeadura deverá ser previsto um preparo de uma mistura 
de adubo, mulch, adesivo e sementes. As proporções desta mistura deverão atender às 
especificações da DNIT. 

Proteção vegetal dos aterros, canteiros e interseções 
Nos  taludes  de  aterro,  deverá  ser  feita  a  regularização  da  superfície  do  solo  e  sobre  
este o plantio de grama em placas. 

O plantio deverá ser estaqueado e receber cobertura vegetal. As placas deverão estar 
livres de espécies invasoras e apresentar tamanho uniforme, sendo plantadas lado a 
lado, sem deixar espaço livre entre uma placa e outra. 

Cercas  
São dispositivos responsáveis pela delimitação da faixa de domínio ferroviária, bem 
como prover o isolamento de algumas áreas de apoio à operação viária. 

As cercas são dispositivos de vedação constituídos de fios de arame (farpado ou liso) 
apoiados em mourões de suporte, rígidos e fixados no solo; 

No trecho da ferrovia, referente a este projeto, foi prevista a implantação de cercas ao 
longo de todo o traçado uma vez que a ferrovia projetada não encontra-se em nenhum 
traçado existente, necessitando de uma faixa de domínio com a largura necessária para 
sua funcionalidade com segurança. 

1.3.4.5 Cronograma e Estimativa de Investimentos 
O  valor  total  dos  investimentos  necessários  à  implantação  do  ramal  ferroviário  é  
estimado em aproximadamente R$ 68 milhões. 
O  cronograma  geral  de  execução  dos  serviços  é  a  síntese  temporal  da  estratégia  de  
planejamento elaborada para a obra. Para a execução completa dos serviços de 
implantação da Ligação Ferroviária, foi estabelecido o prazo de 12 meses, considerado 
adequado para as necessidades do projeto. 
Através do cronograma geral, é possível destacar as principais atividades e suas datas 
de início e fim, bem como a sequência executiva dessas atividades. 
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Tabela 1.3.4.5/1 – Cronograma Geral de Implantação do Ramal Ferroviário 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serviços Preliminares

Terraplenagem

Obras de Arte Especiais

Drenagem e OACs

Super-estrututa

Sinalização e Dispositivos de Segurança

Obras Complementares

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Etapas
Meses
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1.4 Aspectos Legais e Institucionais 
O presente capítulo apresenta os fundamentos legais e institucionais aplicáveis ao 
processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos rodoviário e ferroviário da 
Klabin. 
Os empreendimentos rodoviário e ferroviário são objeto de licenciamento ambiental, 
por força de leis que obrigam a elaboração de estudos técnicos, os quais fornecem os 
subsídios necessários ao órgão ambiental para analisar o pedido de licença solicitado 
pelo empreendedor. No caso em tela, o cumprimento à legislação ambiental foi a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), para analisar a viablidade ambiental da localização daqueles 
empreendimentos. 

O empreendimento da ferrovia possui extensão de 23,1 km, interligando a futura 
fábrica de celulose da Klabin em Ortigueira (PR), até a ferrovia Central do Paraná. 

A rodovia está planejada para extensão de 18,8 km, que interligará a futura fábrica da 
Klabin, localizada em Ortigueira – PR, até a fábrica existente, em Telêmaco Borba – 
PR. 
O EIA tem o escopo de instruir  o pedido de licença prévia (LP) do empreendimento 
pretendido, e fornecer subsídios técnicos ao órgão ambiental, Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), para analisar o citado pedido de licença. 

O desenvolvimento e conteúdo deste Estudo de Impacto Ambiental obedecem às bases 
legais determinadas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
artigo 225, §1º, inciso IV, que determina a realização de EIA/RIMA para 
empreendimentos que possam causar significativos impactos ambientais. 

Em complementação à determinação da constituição Federal, são obedecidas as 
disposições normativas: Resoluções CONAMA nº 01/1986 e CONAMA no 237/1997, 
bem como as diretrizes específicas do Termo de Referência aprovado pelo Instituto 
Ambiental do Paraná - IAP, assim como nas Resoluções Estaduais CEMA nº 65/2008, 
CEMA nº 70/2009, Portaria SEMA/IAP nº 031/1998 e Portaria Estadual IAP nº 
158/2009. 

A competência para analisar o pedido de licença deste empreendimento, segundo a lei 
complementar nº 140/2011 (artigo 8º, inciso XV) cabe ao Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), que na qualidade de órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) contará com a participação e envolvimento de outros órgãos 
governamentais. Adiante, é apresentada a forma de envolvimento dos demais órgãos 
no processo de licenciamento ambiental. 

1.4.1 Fundamentos Legais 
O presente capítulo tem o objetivo de abordar os aspectos legais ambientais principais 
aplicáveis aos empreendimentos RAMAL FERROVIÁRIO e  RAMAL RODOVIÁRIO, 
respectivamente com extensões aproximadas 23,1 km e 18,8 km. 

No que tange aos aspectos legais, a análise da legislação e avaliação jurídica da 
viabilidade destes empreendimentos logísticos seguiram os princípios gerais de 
Direito Ambiental e as normas específicas vigentes no País e no Estado do Paraná. 
Este arcabouço normativo e filosófico do Direito Ambiental sustenta as premissas da 
sustentabilidade, guiando e norteando a correta interpretação e aplicação do ambiente 
regulatório. 
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Os  RAMAIS FERROVIÁRIO e RODOVIÁRIO fazem parte do projeto de implantação da 
fábrica de celulose da Klabin; e, para permitir o escoamento da produção e a recepção 
de insumos, faz-se necessária a implantação dessa infraestrutura de logística. 

São abordados, de forma objetiva e clara, os principais aspectos legais ambientais 
aplicáveis à implantação e operação dos referidos RAMAL FERROVIÁRIO e  RAMAL 
RODOVIÁRIO, com o objetivo de analisar a viabilidade jurídico-ambiental deste 
empreendimento, e sua harmonia com os planos e programas governamentais da área 
de influência do empreendimento. 
Considerando o amplo crescimento das questões ambientais e o consequente 
fortalecimento da legislação ambiental de gestão dos recursos naturais, a legislação 
ambiental vem se consolidando de tal forma, que pode ser denominada ciência 
autônoma, pois possui identidade alicerçada em princípios próprios. 
O  Direito  Ambiental  é  um  direito  de  coordenação  entre  os  diversos  “ramos”  do  
Direito. É um ramo do Direito que impõe aos demais setores do universo jurídico o 
respeito às normas que o formam, pois o seu fundamento de validade é emanado 
diretamente da Norma Constitucional (ANTUNES, 2004, p.30). 
Antes de trazer à discussão os aspectos normativos propriamente ditos, é portanto 
proveitoso apresentar os princípios norteadores do Direito Ambiental, de modo a 
instruir a interpretação objetiva dos elementos validadores da viabilidade 
socioambiental deste empreendimento da Klabin. Os princípios são pilares do Direito 
Ambiental enquanto ciência e norteiam a criação, interpretação e aplicação das 
normas. Ou seja, o conhecimento e entendimento dos seus princípios permitem ampla 
compreensão das sinergias jurídicas e ambientais do empreendimento para a área de 
influência, a partir de uma escorreita interpretação de suas normas. 

1.4.1.1 Princípio do Direito Humano Fundamental 
Concebe-se  o  Direito  Ambiental  de  modo  transversal  aos  demais  ramos  do  Direito  
tradicional, posto que a tutela concebida para a questão ambiental advém, sobretudo, 
de direitos de cidadania, e se suporta dos princípios daqueles tradicionais ramos bem 
como impõem a eles o cumprimento da questão ambiental (Antunes, 2004, p.29, 30). 

Ora, é o Direito Ambiental quem traz a reflexão profunda da legitimidade 
tradicionalmente idealizada dos direitos sociais, os quais hoje encontram-se 
amadurecidos suficientemente a orientar uma linha de interpretação própria. Ora, 
assim, o que se observa é que não há uma divisão ontológica com o Direito em si, mas 
uma multi e interdisciplinaridade com outros ramos do Direito e outras ciências e com 
diversos campos do saber. 

Feitas essas considerações preliminares, a seguir comentários são apresentados os 
mais relevantes princípios do direito ambiental aplicáveis ao empreendimento 
ferroviário e rodoviário. 

Princípio do Direito Humano Fundamental 
O  artigo  225  da  Constituição  Federal  determina  como  um  direito  de  todos  a  
valorização da vida diretamente ligada à questão ambiental: 

“Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.” (grifo nosso) 
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Fruto da Constituinte de 1988, este direito opera como a pedra fundamental dos 
demais princípios em que se sustenta o Direito Ambiental. Este princípio vem a ser 
interpretado e aplicado pelo Poder Público ao aquilatar os critérios socioambientais 
dos projetos submetidos à sua análise antes da concessão da licença, procurando 
analisar a viabilidade ambiental de um empreendimento determinado com foco nesse 
Direito Humano Fundamental, ou seja, conferindo especial atenção ao aspecto 
antropocêntrico do Direito Ambiental. 

Ora, nota-se que o Direito Ambiental Brasileiro procura, desde sua gênese, conferir 
especial atenção ao ser humano, que é o centro das atenções, é o elemento principal 
objeto de toda a criação legislativa, pois é este o detentor, o titular do direito ao meio 
ambiente equilibrado. 

Este princípio determinado pela Constituição Federal traz-nos a certeza do 
amadurecimento que torna o Direito Ambiental uma notável ciência autônoma, que o 
mesmo reconhecimento ocorre em âmbito internacional, como se percebe do Princípio 
I da Declaração de Estocolmo, fruto da convenção de meio ambiente ocorrida em 
1972. Essa Declaração é conhecida internacionalmente como o documento inaugural 
de uma percepção da questão ambiental até hoje então debatida e amadurecida.  O 
Princípio 1 declara que: 
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permite levar uma vida 
digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar esse 
meio para as gerações presente e futura. A este respeito as políticas que  promovem   
ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial 
e outras formas de opressão e de dominação estrangeira continuam condenadas e 
devem ser eliminadas.”1 (grifamos) 

Essa convenção em Estocolmo (1972) fez despertar a consciência para as necessidades 
de desenvolvimento econômico e social balizados pelo respeito à possível escassez 
dos recursos naturais, e na possibilidade de que efeitos adversos ao ambiente 
pudessem comprometer o crescimento e desenvolvimento nas décadas futuras. 

Dessa importante convenção em 1972, surgiram dois grandes fatos: A consolidação do 
Clube de Roma, que ganhou reputação internacional com a publicação Limites do 
Crescimento; e a formação da Comissão Bründtland.  
Com esta visão programática, tanto a comissão quanto o Clube de Roma debruçaram-
se sobre os princípios declarados em 1972 e outros importantes objetos de discussão: 
controle da poluição, produção e escassez de alimentos, crescimento da população 
global, planejamento e uso do solo, etc. 
Tais fóruns de discussões foram de tamanha relevância para o mundo, que o princípio 
que ora se comenta foi resultado de avaliações e discussões de especialistas por duas 
décadas, culminando com a publicação da Declaração do Rio em 1992 com o seguinte 
texto em Princípio 1: 
“Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza.”2 (grifo nosso). 

                                                
1 Tradução livre do texto original da convenção disponível no site da ONU. 
2 Tradução livre do texto original da convenção disponível no site da ONU. 
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O que se pode entender é que este princípio do Direito Ambiental  vem a se amoldar 
com os ditames constitucionais de proteção da vida e com o direito à livre iniciativa 
(direito de empreender), permitindo a implantação de atividades e investimentos em 
nosso país, desde que estejam de acordo com as normas ambientais, de proteção do 
trabalho digno e direito à vida. 

Em suma, é este pensamento dotado de transversalidade que deve imperar na 
interpretação dos textos normativos que nortearão o licenciamento ambiental deste 
empreendimento, a fim de permitir uma exegese clara e objetiva realista ao caso em 
tela.  

Princípio da Prevenção 
Inicialmente, por uma questão puramente prática e não apenas acadêmica, vale 
informar que este princípio embora seja próximo semanticamente, não pode ser 
confundido com o princípio da precaução, pois cada um possui feições e mecanismos 
de implementação próprios. 
De chofre, pode-se dizer que a essência deste princípio assenta-se basicamente nas 
etapas: estudo prévio, conhecimento do ambiente e planejamento do uso, 
licenciamento e mitigação dos efeitos de determinada atividade a ser implantada neste 
meio. 
Detalhadamente, pode-se dizer que este princípio aplica-se a impactos já conhecidos e 
que tenham uma história de informações sobre eles. É ele que informa tanto o 
licenciamento ambiental como os próprios estudos de impacto ambienta (ANTUNES, 
2004, p.37)3. 
A aplicação deste princípio nas fases de planejamento, implantação e operação de 
empreendimentos representa um avanço em termos práticos. Sua materialização 
ocorre por meio de seus instrumentos de implementação: 

- Mapeamento e inventário ecológico 
- Planejamento integrado 

- Ordenamento territorial 
-  Licenciamento  -  Avaliação  de  Impactos  Ambientais  -  Fiscalização  pelos  órgãos  
competentes e auditorias 
O conceito central é trabalhar com impactos já conhecidos, de forma a prevenir danos 
ambientais que uma determinada atividade causaria se não houvesse a submissão 
dessa análise ao órgão ambiental. Daí a importância do licenciamento ambiental. 

Nessa linha de entendimento, o presente estudo de impacto ambiental e respctivo 
relatório (EIA/RIMA) ora submetido à apreciação do IAP, constitui-se no instrumento 
norteador do pedido de licença prévia. 
Essa análise de mapeamento e inventário ecológico da área de influência do 
empreendimento, bem como no planejamento integrado do empreendimento para se 
adequar às políticas, planos e programas da região, entendendo as demandas 
socioambientais do ordenamento territorial, e avaliando dos impactos ambientais, que 
permitem a prevenção de danos e o correto dimensionamento da mitigação dos 
impactos ambientais do empreendimento. Por tal razão, a avaliação de impactos deve 
ser fruto das conclusões do diagnóstico ambiental. 

                                                
3 ANTUNES, P. Bessa. Direito Ambiental. 7ª Ed. Revista, ampliada e atualizada. Ed Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004. 
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Com a conclusão do EIA/RIMA, este será submetido à análise do IAP, órgão 
ambiental competente, para avaliar o estudo, emitindo seu parecer técnico com 
considerações e recomendações que se transformarão nas condicionantes ambientais. 

Importante salientar, que este princípio revela o atendimento aos requisitos legais, 
técnicos e ambientais que materializam a conservação ambiental permitindo o 
desenvolvimento econômico. 
É com esta postura de prevenção, baseada no binômio “preveja e previna” que este 
empreendimento da Klabin deve pautar: conhecimento prévio dos aspectos físicos, 
bióticos e socioeconômicos da área de influência, bem como dos impactos que serão 
gerados. 
A prevenção deverá estar materializada nas ações do empreendedor desde a fase de 
planejamento, e se alongando para a implantação: o estudo e conhecimento prévio da 
região e seus aspectos, assim como pelo entendimento da sinergia entre o 
empreendimento e o ambiente estudado. 
Ora, considerando que os projetos da ferrovia e rodovia irão utilizar as melhores 
tecnologias de controle ambiental para mitigação dos impactos, entende-se que os 
requisitos preliminares para a emissão da licença ambiental estão atendidos. Todavia, 
a vigência da licença prévia está intimamente ligada à execução das medidas 
mitigadoras, o que confere o caráter de perpetuidade deste princípio. 

Desta forma, estando presentes os requisitos legais necessários previstos na legislação, 
o poder público tem o dever de emitir a licença ambiental pleiteada, considerando que 
a licença ambiental é um ato administrativo vinculado. 
Os requisitos técnicos, socioambientais e legais são elementos justificadores ao órgão 
de licenciamento emitir a licença ao empreendedor. Diferente de outros atos 
administrativos em que é cabível a discricionariedade, isto não ocorre com a licença 
ambiental, pois esta é datada de maior SEGURANÇA JURÍDICA. 
Neste sentido, o objetivo da aplicação do princípio da prevenção é dotar de segurança 
jurídica  o  empreendimento  objeto  de  licenciamento.  Por  fim,  diga-se  que  essa  
segurança jurídica protege o empreendedor (por ter cumprido critérios legalmente 
estabelecidos); o órgão ambiental (que emana decisão administrativa com o devido 
respaldo legal); a sociedade (que está com os seus direitos devidamente protegidos). 

Princípio da Responsabilidade 
Princípio basilar do direito é de que toda e qualquer violação de direitos gera sanção 
do agente responsável por esse rompimento da ordem jurídica. 
Essa sanção aplicável como resultante do descumprimento legal, a chamada aplicação 
da pena, é a consequência básica do desrespeito à ordem jurídica constituída. Traduz-
se numa violação que contraria a vontade do povo materializada na lei que fora votada 
por seus representantes legais eleitos democraticamente.  
Logo, uma vez, contrariada a lei, ofende-se em última instância a própria sociedade. 

O já citado artigo 225 da Carta Republicana, nos termos de seu § 3º, estabelece a 
responsabilidade objetiva por danos ambientais. 

“Artigo 225. (...) 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” (grifamos) 
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Ademais, vale informar que este princípio tem suas raízes na Declaração de 
Estocolmo de 1972, nos princípios 4, 21 e 22 a seguir traduzidos livremente da 
homepage da ONU: 

Princípio 4 
O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente 
o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu “habitat”, 
que se encontram atualmente em grave perigo por uma combinação de fatores 
adversos. Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser 
atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna 
silvestres. 
 Nota-se que a responsabilidade a que se refere o texto do Princípio 4 da Declaração 
de 1972 guarda uma feição de responsabilidade de zelo e guarda assim reproduzida no 
caput do artigo 225 de nossa Constituição Federal. 

Isto é, o dever obrigação de tutela que toda a sociedade possui em proteger o ambiente 
que pertence a todos indistintamente. 

Posteriormente, o texto da Declaração de 1972 fornece-nos os Princípios 21 e 22, que 
já nos trazem noções de responsabilidade diferenciadas:  

Princípio 21 
“Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios do Direito 
Internacional, os Estados terão o direito soberano de explorar os seus próprios 
recursos de acordo com a política de ambiente, e a responsabilidade de assegurar 
que as atividades exercidas nos limites da sua jurisdição ou sob seu controle, não 
prejudiquem o ambiente dos outros Estados ou as regiões situadas fora dos limites de 
qualquer jurisdição nacional.” (grifamos). 
Este mencionado Princípio 21 traz a noção de responsabilidade pelo exercício da 
atividade embutida no conceito de autonomia dos povos e no princípio da soberania. 
Isto é independente do direito internacionalmente garantido, todo aquele que 
empreende tem o dever de zelar pela coletividade. 
Para corroborar essas alegações, vale citar o Princípio 22 que afina e apura a questão 
trazida à discussão, trazendo o conceito que hoje encontra-se traduzido na Carta 
Magna de nossa nação brasileira: 

Princípio 22 
“Os Estados devem cooperar no desenvolvimento do Direito Internacional no que 
concerne à responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e de outros 
prejuízos ambientais que as atividades exercidas nos limites da jurisdição destes 
Estados, ou sob seu controlo, causem às regiões situadas dos limites da sua 
jurisdição.” 

É justamente essa visão de sustentabilidade que deve permear este empreendimento da 
Klabin, ou qualquer outro que venha a ser colocado em operação em nosso País. 
Naturalmente, essa noção de responsabilidade vem sendo apurada e a partir deste 
princípio deriva outro: poluidor-pagador. 

A responsabilização por danos ao meio ambiente engloba não apenas os fatores 
ambientais, mas também os fatores sociais. A implementação de seus mecanismos é 
imperativa, diante da singularidade dos bens atingidos, da impossibilidade de 
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valoração de determinados bens que possam ser destruídos e da impossibilidade de sua 
recuperação. 
Com efeito, cite-se o a irreversibilidade de danos gerados, por exemplo, ao patrimônio 
histórico  e  arqueológico  na  área  de  influência  do  empreendimento,  se  não  forem  
tomados os devidos cuidados estabelecidos pela lei (diagnóstico arqueológico e 
acompanhamento dos trabalhos de implantação). 
Em síntese, o que se busca com este é princípio é fazer com que o responsável pelo 
ação danosa, que afrontou disposição legal limitadora de sua atividade, venha 
responder por suas ações/omissões de maneira efetiva, bem como buscar a possível 
reparação ambiental. 
Nesse sentido, o princípio da prevenção acompanha o princípio da responsabilidade no 
sentido de trabalhar com a antecipação de situações adversas e propor medidas 
mitigadoras ao planejador governamental que emitirá a licença ambiental. 

Pode-se falar em dois momentos de implementação da responsabilidade: previamente 
à implementação dos projetos e empreendimentos, quando todos os envolvidos têm o 
dever de desenvolver estudos ambientais e publicar os seus resultados, trazendo os 
principais aspectos e impactos à discussão pública. O segundo momento de ocorrência 
da responsabilidade é com a ocorrência de um dano, e a consequente violação de 
parâmetros legalmente estabelecidos.  

Diante disso, o empreendedor desenvolveu este EIA/RIMA, complementarmente a 
outro  estudo  similar  já  apresentado  ao  IAP  por  ocasião  do  pedido  de  LP  para  a  
unidade industrial de fabricação de celulose e papel em Ortigueira. Cumpre-se o 
momento de responsabilidade preliminar à implantação e operação da atividade. 

Adiante, é tratado o princípio do Poluidor-Pagador, a fim de complementar o que já 
fora  tratado  sobre  os  princípios  anteriores,  em  especial  a  responsabilidade  de  
reparação de danos ambientais. 

Princípio Poluidor-Pagador 
Este princípio está assentado no conceito de que a utilização dos recursos naturais para 
produção de bens e serviços e no consumo acarreta a sua diminuição e a sua 
degradação. Paralelamente a isso, este conceito traz a noção do custo dessa redução 
dos recursos naturais, o qual deve ser considerado no sistema de preços. 

Essa atitude gera um reflexo no sistema de mercado, e não o deixa tão livre como se 
pensa  que  ele  é;  isto  é,  os  preços  dos  produtos  devem trazer  os  preços  dos  recursos  
naturais empregados na sua fabricação. 
Essa relação de administrar a escassez dos recursos naturais surge a partir de uma 
relação muito íntima entre os conceitos ecologia e economia, principalmente pelas 
constatações de 1972 (Convenção de Estocolmo), e de 1992 (Convenção do Rio de 
Janeiro), de 2002 em Johanesburgo, além de várias Convenções e Encontros das 
Partes da Convenção do Clima, entre diversos outros encontros oficiais. 

O  eminente  Professor  Édis  Milaré  trata  muito  este  aspecto  em  sua  obra  Direito  do  
Ambiente, quando traça o caráter semântico dos termos ecologia e economia. Ensina-
nos o insigne jurista que: 
“Neste sentido, quando se fala em sustentabilidade e meio ambiente, está tratando-se, 
sobretudo de economia (conceito criado por Xenofonte na Grécia antiga; oikos ‘casa’ 
+ nommos ‘normas’), isto é, as normas da casa. (...) De fato, “o termo ecologia foi 
cunhado em 1866 pelo biólogo e médico alemão Ernst Heinrich Haeckel (1834-1917), 
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em sua obra ‘Morfologia geral dos seres vivos’, como proposta de uma nova 
disciplina científica, a partir dos radicais gregos oikos (casa) e logia (estudo)” 4 
Nota-se na visão avançada do professor Milaré já naquela época, que a noção de 
desenvolvimento sustentável que hoje se prega no Século XXI está necessariamente 
atrelada  ao  uso  racional  dos  recursos  naturais,  restando  intimamente  unidos  os  
conceitos Economia e Ambiente.  
Diante disso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 
OCDE, em 1972, por meio da Recomendação C(72) 128, de seu Conselho Diretor que 
trata de princípios dos aspectos econômicos das políticas ambientais, introduziu o 
Princípio do Poluidor Pagador.5 
A razão de ser deste princípio é punir com rigor os danos ambientais que 
eventualmente possam ocorrer e agravar a escassez dos recursos ambientais. 
Ora, a mentalidade do legislador pátrio considerou essa possibilidade no sentido de 
que mecanismos de mercado e sua autorregulação não são suficientes para refletir o 
custo ambiental no preço de mercado. 

Logo, as Políticas Públicas devem ser capazes de eliminar esse lapso da economia de 
mercado, assegurando que os preços dos produtos e serviços venham a refletir esse 
custo ambiental. Trata-se de uma internalização dos custos ambientais da produção.  
Importante salientar, que o Princípio do Poluidor-Pagador, a contrario sensu do 
Princípio da Responsabilidade, tem o escopo de eliminar o custo econômico ambiental 
da sociedade e imputá-lo ao usuário dos recursos naturais. O que se pretende por este 
mecanismo é  a  assimilação  do  ônus  pelo  gravame ambiental,  mediante  um princípio  
de solidariedade social e prevenção da poluição, degradação e danos descontrolados.  

Fato notório é que quando ocorre a poluição atmosférica ou hídrica, os impactos são 
sentidos por toda sociedade, ou seja, existe uma socialização do dano ambiental, uma 
repartição do ônus, do custo público de recuperação e saneamento dos recursos 
ambientais; um custo público que toda sociedade arca nos desastres ambientais. Ora, 
do ponto de vista econômico, pode-se pensar que há um subsídio ao poluidor. O 
princípio do poluidor-pagador busca, dessa forma, reduzir a valores insignificantes e 
até eliminar este subsídio.6 
Por isso, este princípio, de origem econômica, é um dos instrumentos jurídico-
contábeis mais importantes para o sistema de proteção ao meio ambiente; podemos ver 
sua presença em marcos reguladores tanto nacionais quanto internacionais. 

  

                                                
4 MILARÉ, Edis. “Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário”, 3ª ed. São Paulo, RT, 2004. 
5 Sugere-se leitura do Documento “Organization for Economic co-operation and Development – OECD. Guiding Principles 
Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies Recommendation C(72) 126”. Este document é disponivel ao 
público no site www.oecd.org  
6 V. Aragão, Maria Alexandra de Sousa. O Princípio do Poluidor Pagador – Pedra Angular da Política Comunitária do Ambiente. 
Coimbra: Coimbra Editora/Universidade de Coimbra, 1997, pag.34. 
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1.4.1.2 Legislação Ambiental Aplicável ao Empreendimento 
Um empreendimento logístico, tal qual a ferrovia e rodovia que serão instalados na 
região de estudo implicam avaliações técnicas (engenharia e atividades de 
implantação), ambientais (aspectos e impactos), legais (normas incidentes) e sociais 
(comunidades afetadas). 

Para este completo entendimento, no sentido do que deve ser observado em termos 
legais, é necessário ter em mente os conceitos de ADA, AID e AII já definidas neste 
volume. 
Com relação aos estudos do meio socioeconômico, foram escolhidos os seguintes 
municípios para a área de influência indireta: Ortigueira (PR) e Telêmaco Borba (PR). 
Algumas das principais comunidades locais também foram contempladas, tais como 
Lageado Novo e Caminha dos Pupos. 
Realizou-se a análise da legislação aplicável, e dos planos e programas 
governamentais, a partir dos conceitos de ADA, AID e AII, uma vez que são 
instrumentos  de  controle  ambiental  dos  impactos  circunscritos  às  referidas  áreas  de  
influência com magnitudes e significância proporcionais à sua abrangência. 
Por conseguinte é vale apresentar o conceito de impacto ambiental, segundo a 
Resolução CONAMA nº 01/1986 é:  
“(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.”  

Para SANCHÉZ (2006), impacto ambiental pode ser causado por uma ação humana 
que implique em: 

- supressão de certos elementos do meio ambiente, como supressão de vegetação, de 
habitats, destruição de elementos paisagísticos etc; 

- inserção de elementos no ambiente como introdução de espécie exótica, e 
componentes construídos como obras civis e de infraestrutura; 

- sobrecarga além da capacidade do ambiente, gerando desequilíbrio. 
SANCHÉZ (2006) brilhantemente coloca o impacto ambiental como resultado da ação 
humana, que é a sua causa. Ou seja, os empreendimentos ferroviário e rodoviário não 
são impactos ambientais em si; ambos causam impactos ambientais. 

Em suma, a definição das áreas de influência acompanha fielmente o conceito de 
impacto ambiental, pois o raio do impacto é, além de tudo, o delimitador das 
responsabilidades do empreendedor sobre o grau de alteração ambiental e 
transformação social em cada uma das áreas de influência, contemplando todo o 
cenário de desenvolvimento socioeconômico. 
Empreendimentos ferroviário e rodoviário apresentam seus impactos ambientais 
significativos na fase de implantação, pois são executadas ações modificadoras do 
ambiente, e estranhas ao cotidiano da região que podem afetar o modo de vida das 
populações do entorno. 
Atividades de terraplenagem, abertura de acessos, implantação e operação do canteiro, 
implantação das obras de arte (trilhos, assentamento de dormentes, pontes e viadutos), 
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interferência em áreas de conservação, operação de máquinas e trânsito de veículos 
impactos significativos. 
A seguir são tratados os principais textos legais, que tutelam os direitos difusos e o 
patrimônio ambiental que pode ser potencial ou efetivamente afetado pelo 
empreendimento proposto. Inicialmente, são abordados os temas comuns aos 
empreendimentos ferroviário e rodoviário. Após a apresentação e explanação dos 
marcos regulatórios comuns, são delineados as questões legais específicas da ferrovia 
das questões próprias da rodovia. 

Licenciamento Ambiental de Empreendimentos. 
A legislação vigente no país a este respeito foi amplamente tratada na introdução deste 
capítulo. Todavia, por se tratar de um estudo de impacto ambiental e seu respectivo 
relatório (EIA/RIMA), é importante aprofundar alguns temas com a devida 
importância, diante da amplitude deste instrumento do licenciamento. 

Nesse sentido, também devem ser consideradas as seguintes normas de âmbito 
estadual, que tratam do licenciamento ambiental. 

A Resolução SEMA nº 031/1998 dispõe sobre o procedimento e trâmites no IAP sobre 
o licenciamento ambiental. Posteriormente, complementada pela Resolução CEMA nº 
065/2008, que enriqueceu a norma, conforme será apontado. 
Por último, cabe frisar a já citada lei complementar nº 140/2011, que pacificou as 
contradições e incoerências da Resolução CONAMA nº 237/2007. 
Como apontado, o empreendimento encontra-se na etapa de licenciamento perante o 
órgão ambiental, a fim de apresentar o estudo sobre sua viabilidade locacional. 
Não obstante o empreendedor cumpra as formalidades materiais que as normas 
federais exigem, também deverá ser dada a devida atenção à participação social, que 
aqui se encontra na forma da audiência pública. 

Considerando ser etapa importante no processo de licenciamento ambiental, a sua 
execução além de ser obrigação legal, é direito da sociedade civil organizada de 
conhecer o empreendimento e seus impactos. Vale mencionar que para sua realização 
basta ocorrer qualquer das hipóteses presentes no artigo 2º da Resolução CONAMA nº 
001/86. 
Para possibilitar o licenciamento ambiental da ferrovia e rodovia, também devem ser 
considerados aspectos tangenciais, porém de igual importância para o licenciamento 
deste empreendimento que eventualmente podem ocorrer, tais como: 

- intervenção na APP da margem deste corpo hídrico de domínio estadual; 
- intervenção em APP de topo de morro e fundo de vale;  

- proximidade com áreas indígenas;  
- conexão com fragmentos expressivos de Mata Atlântica e Áreas Prioritárias para 
Conservação;  
- influência em Unidades de Conservação da Natureza;  

- possível influência em sítios arqueológicos; 
- controle de emissões eletromagnéticas de linhas de transmissão; e, 

- supressão de vegetação, entre outras ocorrências. 
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Estes temas específicos são abordados nos itens próprios a seguir, porém relevante 
mencionar que o licenciamento da planta industrial toca estes e outros assuntos 
diversos, que deverão ser objeto de atenção especial do empreendedor em cada etapa 
do licenciamento, não se restringindo aos exemplos citados. 
Tal  amplitude  de  temas  correlatos  ao  licenciamento  em  si  denota  um  avanço  
legislativo e programático, em que o órgão de licenciamento como o IAP tem a visão 
holística de todo o empreendimento e suas interfaces com diferentes aspectos 
ambientais. 
Por via reflexa, o processo de licenciamento vem dotado de transparência institucional 
perante as outras políticas públicas estabelecidas pelo governo estadual. 
O texto normativo resolução CEMA n. 065/2008 traz os instrumentos de avaliação 
ambiental (Estudos Ambientais) a serem apresentados para instruir os requerimentos 
de licenças ambientais solicitadas. 

Para o empreendimento em tela, o empreendedor deverá atender o estabelecido nos 
artigos 58 e 59 da norma comentada, isto é, apresentar Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA), e, também Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), bem como 
instruir o estudo com Projetos Básicos Ambientais (artigo 61, inciso V). 

Conforme determinado pela ora comentada norma, o prazo de análise do EIA/RIMA 
pelo órgão de licenciamento ambiental (IAP) é de 12 meses. 

Não obstante haver prazo estipulado, o IAP poderá alterá-los e emitir a licença 
ambiental ao empreendedor segundo justificativas e parecer técnico e jurídico. 

A norma objeto de análise foi bem cuidadosa, ao determinar em seu artigo 64, a 
realização da audiência pública, ressaltando-se que a natureza jurídica desta é 
consultiva, e o seu objetivo principal é participar a comunidade dos impactos do 
empreendimento e desta colher suas sugestões, recomendações, manifestações para a 
análise final do IAP. A realização da audiência pública deverá ser na área de 
influência direta do empreendimento, devido à importância de fazer conhecer o 
empreendimento para esta população diretamente afetada. 
A seguir, é apresentado trâmite detalhado do processo de licenciamento ambiental, nos 
termos do que dispõe o texto legal estadual (Resolução CEMA n. 065/2008). 
Concluído o EIA/RIMA, deverá a Klabin apresentá-lo ao órgão de licenciamento 
ambiental. Aberto o prazo para análise do público poderá ser solicitada a realização de 
audiência pública conforme apontado. 

Realizada audiência pública (de caráter consultivo), o órgão ambiental (IAP) e a 
Klabin respondem suas respectivas questões e as manifestações da audiência, 
prestando os devidos esclarecimentos, os quais serão parte integrante do processo de 
licenciamento e deverão ser consideradas pelo IAP quando da análise do requerimento 
de licença (artigo 4º, inciso VII da norma citada). 
Isto é, após protocolar o EIA/RIMA, realizar audiência e o órgão emitir a licença 
prévia, o empreendedor deverá estar atento para cumprir cada uma das exigências e 
instruir corretamente o processo de licenciamento (artigos 30 a 33 da citada 
resolução). 
Além  das  questões  já  apontadas  e  das  obrigações  pari  passo  com  o  processo  de  
licenciamento perante o IAP, a Klabin deverá instruir o processo com documentos 
adicionais: outorga de direito de uso de recursos hídricos (artigo 11), parecer da 
Coordenadoria de Patrimônio Histórico e/ou IPHAN (artigo 6º da citada norma), 
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autorizações de supressão de vegetação (artigo 4º §2º), aval de uso e ocupação do solo 
pela Municipalidade (artigo 76, inciso VI, e também certidão no formato do ANEXO 
I) etc. 

O que se deve ter em mente é o fato de que estes empreendimentos ferrovia e rodovia 
que ligarão a futura unidade industrial da Klabin (em licenciamento) à malha logística 
existente são apresentados como parte integrante do processo de licenciamento 
daquela futura planta industrial, considerando o acréscimo apenas da ADA linear em 
seu traçado. 
Além da questão procedimental regida pelas normas do CONAMA, o empreendedor 
deverá obedecer os critérios definidos pela Instrução Técnica IAP/DIRAM nº 
003/2007, que define critérios de pode, supressão de vegetação e aproveitamento de 
material lenhoso, bem como trata das interferências com propriedades de terceiros. 
Por  fim,  toda  a  tramitação  do  EIA/RIMA,  como  protocolo  do  estudo,  realização  de  
audiência pública, publicações em periódicos e jornais de grande circulação, além das 
outras medidas administrativas, deverão seguir o rito preconizado e instrumentalizado 
pela Resolução SEMA nº 031/1998, como vem sendo realizado pelo empreendimento 
desde o início do processo administrativo no qual está inserido este EIA/RIMA. 

Patrimônio Cultural - Arqueologia, História e Manifestações Culturais. 
Como já colocado, a lei complementar nº 140/2011 disciplinou a questão da 
competência ambiental, porém, deixando clara a possibilidade de interação do órgão 
de licenciamento ambiental com demais órgãos e entidades componentes da estrutura 
de governo. 
Entre eles, cabe menção especial ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, órgão federal encarregado de tutelar, guardar, divulgar e gerenciar os bens 
de interesse cultural existentes no Brasil. 

Entre várias facetas, o patrimônio cultural material é caracterizado pelos vestígios 
materiais de antigas civilizações e povos, que muitas vezes, podem ser encontrados 
quando há alteração de solos. 
Por tal razão, há longa data, o Brasil já legisla sobre o assunto, cabendo aqui algumas 
colocações sobre os aspectos legais que deverão orientar o licenciamento do 
empreendimento ferroviário e rodoviário. Nesse sentido, pode-se citar as normas sobre 
o tema aplicáveis ao licenciamento ambiental: 
Decreto-Lei Federal nº. 25/1937 – Dispõe sobre o patrimônio histórico e artístico 
nacional; 
Lei Federal nº. 3.924/1961 – Dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-
históricos; 
Decreto Federal nº. 3.551/2000 – Institui o registro de bens culturais de natureza 
imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial - PNPI. 

Portaria IPHAN nº. 230/2002 – Trata da compatibilização de estudos e trabalhos 
técnicos para obtenção de licenças ambientais nas áreas de necessária preservação 
arqueológica. 
Lei Estadual nº. 1.211/1953 – Dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural 
do Estado do Paraná. 
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Tema ligado ao meio socioeconômico, de significativa importância dentro dos pilares 
da sustentabilidade, é o arcabouço protetor do patrimônio cultural (material ou 
imaterial em suas diferentes formas de manifestação). O patrimônio cultural brasileiro 
é protegido por legislação específica desde 1937, quando o então Presidente da 
República Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei nº 25/37, que veio a ser o primeiro 
diploma legal a tratar do tema, dando sequência á uma série de diplomas legais 
editados até os dias de hoje. 

Desde a edição do referido Decreto-lei, o patrimônio cultural brasileiro e suas 
diferentes formas de manifestação é protegido do ponto de legal e institucional. 
Ocorre, que para a efetiva proteção e divulgação do conhecimento adquirido a este 
respeito, é necessário que exista desenvolvimento de estudos e pesquisas de campo, a 
fim de consolidar a determinação legal. 
Assim,  com  este  objetivo  de  preservar  os  bens  arqueológicos,  necessário  observar  a  
Resolução CONAMA nº. 001/1986, hoje ricamente complementada pela Portaria 
IPHAN nº 230/2002, que apresenta uma série de etapas e procedimentos que devem 
ser seguidos para obtenção das licenças ambientais. 
Entre essas etapas, está participar o IPHAN do processo de licenciamento, permitindo-
o conhecer o empreendimento a ser licenciado e analisar a sua compatibilidade 
locacional e procedimental em relação ao patrimônio cultural.  

Isso se faz possível pela realização de estudos em bases de dados secundários e 
contextualização étnica e histórica e arqueológica da área diretamente afetada pelo 
empreendimento (artigo 1º da Portaria IPHAN nº 230/2002).  
É com este intuito de transparência interinstitucional, que o empreendedor deverá 
apresentar, sob a rubrica de Diagnóstico Arqueológico não Interventivo, um 
documento capaz de permitir uma análise das condições arqueológicas, históricas e 
étnicas da área em estudo. 
Ocorre que essa proteção arqueológica se estende no tempo e espaço, devendo ser 
proposta medida de acompanhamento da fase de instalação. Isso por que devido às 
possíveis intervenções mais significativas das obras civis (corte, aterro, terraplenagem, 
supressão de vegetação), podem ser encontrados sítios de interesse arqueológico. 
Com o escopo de protegê-los, é importante que o empreendedor observe o disposto 
nos artigos 4º e 5º desta portaria do IPHAN, pois determina os programas de 
prospecção e resgate no mesmo ritmo das obras de engenharia, com a presença de um 
arqueólogo em campo. 
Esse acompanhamento das obras civis de engenharia por profissional devidamente 
habilitado permite não apenas a preservação dos sítios arqueológicos eventualmente 
encontrados, mas também permite disseminar a compreensão sobre a necessidade de 
preservação arqueológica entre os trabalhadores, e diante da descoberta de eventuais 
sítios gera uma participação destes trabalhadores no processo de geração do 
conhecimento científico. 
É com este intuito que a KLABIN deverá assumir compromisso de elaboração do 
Programa de Resgate Arqueológico, segundo artigo 5º, §1º e §2º da portaria IPHAN nº 
230/2002, para a etapa de implantação. 

O  empreendedor  deverá  seguir  as  disposições  normativas,  em  especial  a  Portaria  
IPHAN nº 230/2002 que trata dos diagnósticos não interventivos, baseados em 
levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo 
nas etapas posteriores. 
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Posteriormente, com o eventual salvamento e resgate dos sítios arqueológicos, é 
necessário fazer divulgação sobre o material encontrado, por meio de um plano de 
educação patrimonial. Este programa irá ajudar a contar a história da região e 
eventualmente poderá apresentar fatos e elementos históricos e culturais antes não 
conhecidos. A execução dos programas de proteção arqueológica constituirá 
importante  compromisso  do  empreendedor  diante  dos  pilares  social  e  cultural  da  
sustentabilidade. 

Para fins de licença prévia, o empreendedor deverá apresentar o protocolo do 
diagnóstico arqueológico não interventivo na área de influência do empreendimento a 
fim de permitir ao IPHAN conhecer e opinar futuramente sobre o empreendimento e 
suas possíveis influências com o patrimônio arqueológico. 

 
Vegetação: flora, reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas 
prioritárias para conservação da biodiversidade, unidades de conservação etc. 
O principal diploma legal que trata da matéria é o Código Florestal Brasileiro, matéria 
atualmente regulada pela lei federal nº 12.651/2012. 
Este diploma legal deverá ser observado fielmente no planejamento e implantação da 
ferrovia  e  da  rodovia,  uma  vez  que  dispõe  sobre  a  proteção  vegetação  nativa,  e  em  
especial cuida da proteção das áreas de conservação (áreas de preservação permanente 
e reserva legal) existentes nas propriedades rurais. 
A seguir são apresentados os principais dispositivos que deverão ser objeto de atenção 
do empreendimento ferroviário e rodoviário, que se encontram no Código Florestal. 
A proteção das áreas de preservação permanente (APP) encontra respaldo no artigo 4º 
da lei em comento, cujas disposições são válidas especialmente para os casos de 
interferências em cursos d’água. Reza o artigo 4º, inciso I: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 
ou urbanas, para os efeitos desta Lei:  
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Inciso com redação dada pela Lei nº 
12.727, de 17/10/2012) 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (...) 
(grifo nosso) 

Ora, é importante que toda interferência que venha ocorrer em APP esteja de acordo 
com o artigo 7º, caput. 

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente 
deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a 
qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 
(grifo nosso) 

Também é relevante mencionar que essa obrigação ultrapassa a questão temporal, 
como determinado pelos  §§1º e 2º do citado dispositivo. 
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§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de 
Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou 
ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da 
vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.  
§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao 
sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 
(grifo nosso) 

Outro importante aspecto que compreende obrigação do proprietário rural é a 
averbação de reserva legal (RL), conforme estabelece o artigo 12 do Código Florestal. 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os 
seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel:  
I - localizado na Amazônia Legal:  
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).  
(...) (grifo nosso) 

Ora, a Klabin deverá manter em seus registros e documentação dos imóveis a 
delimitação das áreas de reserva legal, com a alocação das mesmas, segundo os 
critérios legais previstos no artigo 14 do Código Florestal. 

Art. 14. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios:  
I - o plano de bacia hidrográfica;  
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico;  
III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com 
Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com 
outra área legalmente protegida;  
IV - as áreas de maior importância para a conservação da 
biodiversidade; e  
V - as áreas de maior fragilidade ambiental.  
§ 1º O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele 
habilitada deverá aprovar a localização da Reserva Legal após a 
inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29 desta Lei.  

Ora, as intervenções, como se nota dos dispositivos legais transcritos, seguirão os 
trâmites definidos pelo IAP na qualidade de órgão ambiental de licenciamento 
ambiental. 
Complementando as disposições legais do código florestal, existem outros importantes 
diplomas que deverão ser observados pelo empreendedor, tais como: 
Decreto Estadual nº 387/1999 - Institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente, integrado ao 
Programa de Conservação da  Biodiversidade (Rede da Biodiversidade), Sistema 
Estadual de Reposição Florestal Obrigatória (SERFLOR), Programa Estadual de 
Desenvolvimento Florestal (PRODEFLOR), e o Programa Florestas Municipais. 

Decreto estadual nº 3.320/2004 - Aprova os critérios, normas, procedimentos e 
conceitos aplicáveis ao Sistema de manutenção, recuperação e proteção da reserva 
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legal e áreas de preservação permanente – SISLEG, instituído pelo Decreto nº 387/99, 
visando aperfeiçoar a sua gestão para o Estado do Paraná. 
Portaria IAP nº 233/2004 - Aprova os mecanismos de operacionalização aplicáveis ao 
Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de 
Preservação Permanente – SISLEG, no âmbito do IAP, para o Estado do Paraná. 

Orientação Técnica IAP/DIBAP nº 001/2007 - orientação sobre os procedimentos de 
averbação no SISLEG de área averbada antes da criação do SISLEG. 

Orientação Técnica IAP/DIBAP nº 002/2009 - necessidade de padronizar os 
procedimentos referentes a recomposição de áreas de reserva legal e de preservação 
permanente perante o SISLEG. 
Orientação Técnica IAP/DIBAP nº 004/2009 - Com o objetivo de complementar a 
base  de  informações  digitais  de  uso  de  solo  dos  imóveis  submetidos  a  processos  de  
SISLEG define-se a partir da publicação desta Instrução Técnica os requisitos para os 
mapas  de  uso  do  solo  de  imóveis  submetidos  a  processos  de  SISLEG  no  formato  
impresso e no formato digital. 

Decreto federal 7.029/2009 – Trata do Programa Federal de Apoio à Regularização 
Ambiental  de  Imóveis  Rurais,  denominado  “Programa  Mais  Ambiente”,  e  dá  outras  
providências. 
Além da questão florestal, que ocupou grande espaço na mídia nos anos de 2010 e 
2011, existem questões igualmente relevantes. A primeira delas que merece menção é 
a criação das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade. 

Entre 1997 e 2000, o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica Brasileira, conhecido como PROBIO, realizou uma ampla consulta para a 
definição de áreas prioritárias para conservação nos biomas brasileiros. 
Foram, a partir de então, identificadas o que se denominou “áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade”, com o escopo de avaliar os condicionantes 
socioeconômicos e as tendências atuais da ocupação humana do território brasileiro, 
assim como promover ações para conservação dos recursos naturais. 
No primeiro Mapa das Áreas Prioritárias foram escolhidas 900 áreas, reconhecidas 
pelo Decreto nº 5.092/2004 e instituídas pela Portaria nº 126/2004 do Ministério do 
Meio Ambiente, que determina que a lista das áreas prioritárias deve ser revista 
periodicamente pela Comissão Nacional de Biodiversidade – CONABIO, em prazo 
não  superior  a  dez  anos,  por  conta  do  avanço  do  conhecimento  e  das  condições  
ambientais. 
A partir de 2006, iniciou-se o processo de atualização das Áreas e Ações Prioritárias, 
de forma simultânea em todos os biomas brasileiros. Das reuniões técnicas saíram os 
subsídios  para  os  Seminários  Regionais  dos  Biomas,  que  ocorreram  entre  outubro  e  
dezembro de 2006. Os resultados foram sistematizados no mapa com as novas áreas 
prioritárias, reconhecido pela Portaria n° 009, de 23 de janeiro de 2007, do Ministério 
do Meio Ambiente. 
Sob o ponto de vista legal e jurídico, o diagnóstico ambiental deverá identificar as 
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade identificadas na citada 
Portaria MMA nº 09/2007, elencando como prioridade das medidas mitigadoras as 
metas, prioridades de ação e importância biológica de cada uma delas. 
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O programa denominado Áreas Prioritárias à Conservação estabelece parâmetros 
específicos de cuidados a serem estipulados pelo órgão de licenciamento ambiental, 
quando ocorrer licenciamento de atividades sob seus domínios. 

O mapeamento de áreas prioritárias simultâneo ao traçado da ferrovia e rodovia 
permite a identificação das áreas ambientalmente sensíveis e vulneráveis, assim como 
daquelas já antropizadas, permitindo estabelecer parâmetros futuros para o processo 
de tomada de decisão sobre os cuidados especiais e o grau de atenção requerido para 
cada uma delas.  
Preferencialmente, o traçado do ramal e ferrovia devem em si priorizam a menor 
interferência sensíveis, e, portanto, atendendo aos requisitos definidos pelo Ministério 
do Meio Ambiente no que diz respeito às citadas áreas prioritárias. 

Em complementação ao tema referente às áreas de conservação, importante tratar do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela lei federal nº 
9985/2000. 
O  SNUC  unificou  no  mesmo  diploma  legal  as  normas  esparsas  sobre  a  criação,  
manutenção e gestão de unidades de conservação, separando-as em duas categorias 
principais (proteção integral e uso sustentável). 

Esta lei informa em seu artigo 36, que: 
“(...) empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral (...)” 

Esta norma reza que a implantação e manutenção de unidades de conservação estão 
vinculadas ao grau do impacto ambiental ocasionado pela atividade licenciada sobre 
uma determinada unidade. Para se aferir o grau do impacto, deve ser realizado o 
cálculo dessa compensação ambiental, conforme regulamento (decreto federal nº 
6848/2009). 
O valor da compensação ambiental deve refletir os reais impactos do empreendimento, 
de acordo com os indicadores presentes naquele decreto. Por isso, o Diagnóstico 
Ambiental deverá apontar as unidades de conservação existentes na área de influência. 

Por sua vez, a avaliação de impactos deverá trazer: 
- magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos 
recursos ambientais; 
- grau de comprometimento da biodiversidade; 

- abrangência espacial do impacto: 7 
 

 
 

Valor Atributos para Atributos para Atributos para 

                                                
7 Indicar os compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados adequadamente em termos de abrangência, não 
devendo ser considerados de forma cumulativa. O resultado final da abrangência será considerado de forma proporcional ao tamanho deste 
compartimento em relação ao total de compartimentos. 
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empreendimentos 
terrestres, fluviais e 

lacustres 

empreendimentos 
marítimos ou localizados 
concomitantemente nas 

faixas terrestre e 
marítima da Zona 

Costeira 

empreendimentos 
marítimos 

(profundidade em 
relação à lâmina 

d’água) 

1 
impactos limitados 
à área de uma 
microbacia 

impactos limitados a 
um raio de 5km 

profundidade maior 
ou igual a 200 
metros 

2 

impactos que 
ultrapassem a área 
de uma microbacia 
limitados à área de 
uma bacia de 3a 
ordem 

impactos limitados a 
um raio de 10km 

profundidade 
inferior a 200 e 
superior a 100 
metros 

3 

impactos que 
ultrapassem a área 
de uma bacia de 3a 
ordem e limitados à 
área de uma bacia 
de 1a ordem 

impactos limitados a 
um raio de 50km 

profundidade igual 
ou inferior a 100 e 
superior a 50 metros 

4 
impactos que 
ultrapassem a área 
de uma bacia de 1a 
ordem 

impactos que 
ultrapassem o raio de 
50km 

profundidade 
inferior ou igual a 50 
metros 

 
-  indicar  o  tempo  de  resiliência  (duração)  do  impacto  após  a  instalação  do  
empreendimento (até 5 anos, de 5 a 15, de 15 a 30, ou superior a 30 anos); 
- indicar o grau de comprometimento de áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade: 8 

Valor Atributo 
0 inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias 

totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 
1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta 
2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 
3 impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou classificadas 

como insuficientemente conhecidas 

Uma vez apresentados tais indicadores, cumprir-se-á um importante requisito legal, 
qual seja realizar o cálculo da compensação ambiental, ressaltando que essa discussão 
ocorre na fase de licença de instalação e pode o empreendedor apresentar a sua 
proposta de cálculo que será discutida. 

Em  especial,  ao  se  tratar  de  flora,  é  importante  mencionar  também  o  dever  do  
empreendedor, durante a fase de implantação, no sentido de atender as exigências 
legais para supressão de vegetação e intervenção em áreas sensíveis (em especial se 
houver áreas de preservação permanente). 

Isto é o traçado da ferrovia deverá manter-se fiel às premissas de priorização de áreas 
já antropizadas, e que possuam baixa expressividade em termos de biodiversidade, 

                                                
8 Para empreendimentos lineares deverão ser considerados compartimentos homogêneos da paisagem para que os impactos sejam mensurados 
adequadamente em termos de comprometimento de área prioritária, não devendo ser considerados de forma cumulativa. O resultado final do ICAP 
será considerado de forma proporcional ao tamanho deste compartimento em relação ao total de compartimentos.  Impactos em Unidades de 
Conservação serão computados exclusivamente no IUC. 
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especialmente os fragmentos de vegetação nativa, conforme dispõe o estudo de 
alternativas locacionais que precedeu o EIA/RIMA. 
Assim, recomenda-se, sob o ponto de vista legal, a escolha de áreas mais favoráveis 
em detrimento de áreas com maciços de vegetação nativa que sejam importantes sua 
preservação. Neste sentido, devem ser evitadas intervenções em áreas de preservação 
permanente (APP), considerando as disposições previstas na lei federal nº 
12.651/2012. 

Por essa razão, o diagnóstico ambiental é importante ferramenta para a identificação e 
caracterização da vegetação da região, permitindo a orientação do traçado escolhido, 
bem como propondo (se for o caso) a correção deste traçado da ferrovia e rodovia. 
Ora, no mesmo sentido, o diagnóstico específico em escala local é mandatório, quando 
da necessidade de supressão de vegetação durante as atividades de terraplenagem e 
eventuais atividades de corte e aterro. 

As áreas legalmente definidas como áreas de preservação permanente (APP) pelo 
novel código florestal deverão ser respeitadas (artigo 4º). 
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Fauna 
Lei Federal nº. 5.197/67 – Dispõe sobre a proteção à fauna; 
Portaria IBAMA nº. 1.522/89 – Reconhece a lista de espécies da fauna ameaçadas de 
extinção (rotineiramente atualizada com inclusão/exclusão de espécies de acordo com 
pesquisas realizadas pelas entidades acadêmicas e ensino participantes do 
SISFAUNA). 
Decreto Estadual 3.148/2004 – Estabelece a Política Estadual de Proteção à fauna. 

Paralelamente às questões relacionadas à flora, é de suma importância entender a 
relação direta entre a primeira com os elementos faunísticos. Seja avifauna, 
mastofauna ou herpetofauna, todos os seus elementos possuem comportamentos 
associados às fitofisionomias da sua área de inserção. 

Ora, pode-se afirmar que as medidas mitigadoras previstas para a flora, tocante à 
supressão de vegetação, muitas vezes podem ser similares às aplicáveis para proteção 
da fauna. Isso deve-se à relação de dependência já citada. 
Não obstante a aplicabilidade direta entre ambas, algumas peculiaridades devem ser 
observadas, em especial a legislação específica que trata deste assunto, a seguir 
apontada. 

O primeiro diploma legal aplicável, já que fora mencionada a interação prática com a 
flora, é a Política Nacional da Biodiversidade.  

A própria política da biodiversidade afirma que: 
“A Constituição Federal da República de 1988 dedicou todo um artigo ao meio 
ambiente (artigo 225). A legislação brasileira incorpora uma Política Nacional do 
Meio Ambiente , um Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, uma Política 
Nacional de Recursos Hídricos, uma Lei para o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, um Código Florestal, uma Lei de Proteção à Fauna, um Decreto-Lei de 
Proteção e Estímulos à Pesca, uma Lei de Biossegurança, uma Lei de Proteção de 
Cultivares, uma Lei de Propriedade Industrial e uma Lei de Crimes Ambientais, que 
define a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente.” 

E por fim, coloca a necessidade se criar mecanismos que dêem continuidade a esse rol 
de premissas de defesa do ambiente, em apoio ao estabelecido na Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, tais como os princípios, objetivos e diretrizes para dar suporte 
à gestão ordenada da diversidade biológica do Brasil. 

Como pressuposto lógico, uma vez signatário da Convenção em comento, o Brasil 
adotou por meio do decreto citado, os compromissos decorrentes para defender e 
proteger sua biodiversidade, e para tal deverá criar além dos mecanismos legais, um 
ambiente institucional capaz de gerenciar a sua biodiversidade. 

Assim sendo,  nota-se  que  o  próprio  SISNAMA, assim estabelecido  pela  PNMA (lei  
federal nº. 6938/1981) serve como o agente integrador dessa política, colocando o IAP 
como o agente de licenciamento responsável pela observância de critérios claros a 
serem obedecidos pelo empreendedor quando da emissão das devidas licenças. 

Nesse diapasão, deverão ser obedecidos os parâmetros estabelecidos de volume de 
terra (corte e aterro), atividades de terraplenagem, assentamento de dormentes e 
implantação das áreas de acesso, entre outras atividades, para minimização dos efeitos 
adversos sobre o ambiente.  
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As principais normas federais aplicáveis ao caso em estudo são as seguintes: a lei 
federal nº 5.197/67, que trata da proteção à fauna de modo geral, e a Portaria IBAMA 
nº 1.522/89, que reconhece a lista das espécies de fauna ameaçadas de extinção. 

Pode-se fazer uma analogia no sentido que as determinações de ordem técnica 
aplicáveis às questões da flora são aproveitáveis às da fauna. 

A lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção é um 
instrumento de conservação da biodiversidade do governo brasileiro, onde são 
apontadas as espécies que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência. 
Diferentemente da lista anterior, a atual lista assume, características dinâmicas, 
orientando os programas de recuperação das espécies ameaçadas, as propostas de 
implantação de unidades de conservação, as medidas mitigadoras de impactos 
ambientais e os programas de pesquisa, constituindo-se, ainda, em elemento de 
referência na aplicação da Lei de Crimes Ambientais. 

Tendo em vista os dados obtidos durante os trabalhos de campo do diagnóstico 
ambiental, considerando a caracterização dos exemplares de fauna da área de 
influência, nota-se que a região é uma das áreas importantes de Mata Atlântica 
reconhecidas no Mapa do IBGE. 

Com efeito, é de suma importância, pois, que as definições e estabelecimento de áreas 
para conservação sejam coincidentes numa com as determinações legais (Estado do 
Paraná e do Ministério do Meio Ambiente). 
A fim de complementar os temas fauna e flora, e os impactos derivados da 
implantação/operação dos empreendimentos de logística, a seguir tratar-se-á de um 
tema inovador: rodovias sustentáveis. 

A Portaria Interministerial nº 423/2011 (MMA, MT) institui o Programa de Rodovias 
Federais Ambientalmente Sustentáveis, cujo objetivo central é a regularização 
ambiental das rodovias federais a cargo da administração do DNIT, e às delegadas aos 
Estados e Municípios até agora. 

Compete ao DNIR, promover o planejamento, execução e articulação institucional 
deste programa. 

É conferido o prazo de um ano, aos responsáveis pelas rodovias federais pavimentadas 
e em operação, a firmar Termo de Compromisso com IBAMA, e apresentar Relatórios 
de Controle Ambiental (RCA). 
A regularização será consolidada com a emissão da devida Licença de Operação (LO). 

O RCA deverá, por ser um estudo técnico ambiental, considerar as interações entre os 
meios físico, biótico e socioeconômico, avaliação do passivo ambiental rodoviário. 

Também devem ser considerados os programas previstos no artigo 5º da norma 
comentada. 

Esta norma não recai diretamente sobre o empreendimento da Klabin. Porém, a 
interação do empreendimento ferroviário com a BR 376 (Rodovia Governador Ney 
Barros) deve observar esta Portaria e as obrigações nela estabelecidas. 

RECURSOS HÍDRICOS  
Outro relevante tema que tomou grande proporção durante a última década é a questão 
hídrica. A este respeito, colacionam-se alguns desses importantes textos legais que 
merecem análise pelo empreendedor Klabin, tais como: 
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Lei Federal nº. 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos  

Lei estadual nº 12.726/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e adota 
outras providências 

Decreto estadual nº 4.646/2001 - Dispõe sobre o regime de outorga no âmbito do 
Estado do Paraná 

Decreto estadual nº 9.132/2010 - Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi 

Resolução CONAMA nº. 357/05 - Dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e 
diretrizes para seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de 
lançamento de efluentes. 
Resolução CONAMA nº 430/2011 - Dispõe sobre condições e padrões de lançamento 
de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA 357/2005. 
Resoluções SEMA nº 39/2004 e SEMA nº 005/2009 - Ambas tratam dos parâmetros 
quantitativos para qualificação dos usos considerados insignificantes, bem como 
dispõe sobre os demais usos independentes de outorga. 

Manual  Técnico  de  Outorga  (ÁGUAS  PARANÁ)  -  Dispõe  sobre  os  conceitos  e  
critérios técnicos e fornece instruções gerais sobre procedimentos de requerimento e 
emissão de outorgas. 
Considerando o teor da abordagem inicial ao tratar a feição econômica dos recursos 
naturais, sabe-se da importância do recurso hídrico como insumo econômico, além de 
elemento vital para manutenção da espécie humana. 

Ora,  este  empreendimento  ferroviário  e  rodoviário  fará  uso  do  recurso  hídrico  (com  
finalidade econômica), em maior intensidade na fase de implantação, ao utilizá-lo para 
fabricação de materiais, dessedentação de funcionários, lavagem de maquinário e 
equipamentos etc. A finalidade econômica deste recurso está fundamentada na ação 
viabilizadora da instalação do canteiro de obra deste empreendimento ferroviário e 
rodoviário. 

Neste sentido, o elemento chave para o uso dos recursos hídricos é a outorga do uso de 
recursos hídricos a ser obtida perante o Instituto de Águas do Paraná. 

“A Outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as 
quais o Poder Público permite, por prazo determinado, o uso de recursos hídricos. 
Direciona-se ao atendimento do interesse social e tem por finalidades assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos 
direitos de acesso à água.” (site do Instituto de Águas do Paraná, 2011). 
Conforme definido pelo Decreto Estadual n° 4.646/2001, a Outorga, é um ato 
administrativo complexo, que apresenta dois momentos distintos denominados 
Outorga Prévia e Outorga de Direito. 

Outorga Prévia para uso futuro de recursos hídricos: Ato administrativo com 
finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, não 
conferindo o direito de uso de recursos hídricos e se destinando a reservar a vazão 
passível de outorga. 

a) Outorga de Direito de uso de recursos hídricos: Ato administrativo em que o 
Poder Público Outorgante, AGUASPARANÁ, faculta ao outorgado o uso de 
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recurso hídrico, por prazo determinado nos termos e nas condições expressas 
no respectivo ato. 

b) Categorias de Outorga: Outorga Prévia (Renovação e Transferência de 
Titularidade) e Outorga de Direito (Renovação, Alteração e Transferência de 
Titularidade). 

c) Modalidades da Outorga Prévia e de Direito: Captação de Água Superficial e 
Subterrânea, Lançamento de Efluentes, Aproveitamento Hidrelétrico e 
Intervenções e Obras. 

O mesmo diploma legal, nos leva a tratar das finalidades da Outorga Prévia e de 
Direito: 

a) Captação de água superficial e captação de água subterrânea: abastecimento 
doméstico, abastecimento público, aquicultura, combate a incêndio, consumo 
humano, controle de emissão de partículas, dessedentação de animais, envase 
de água, geração de vapor, irrigação, lavagem de areia, lavagem de artigos 
têxteis, lavagem de produtos de origem vegetal, lavagem de veículos, lazer, 
limpeza, paisagismo, pesquisa/monitoramento, processo industrial, 
pulverização agrícola, rebaixamento do nível de água, resfriamento, uso geral. 

b) Aproveitamento Hidrelétrico: geração de energia. 
c) Intervenções e Obras: acumulação, contenção de sedimentos, controle de 

cheias, desassoreamento, drenagem de águas pluviais, geração de energia, 
paisagismo, rebaixamento do nível de água, regularização de vazão, travessia, 
transposição de bacias, proteção de leito\margem. 

d) Lançamento de Efluentes: diluição de efluentes. 

O Decreto estadual nº 4646/2001 define quem deve solicitar outorga: 
“Art. 6º. Estão sujeitos à outorga, independentemente da 
natureza pública ou privada dos usuários, os seguintes usos ou 
interferências em recursos hídricos: 

I  - derivações ou captação de parcela de água existente em um 
corpo hídrico, para consumo final, inclusive abastecimento 
público, ou insumo de processo produtivo; 
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

III - lançamento em corpo de água, de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final; 
IV - usos de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais 
hidrelétricos; 

V - intervenções de macrodrenagem urbana para retificação, 
canalização, barramento e obras similares que visem ao controle de 
cheias; 
VI  -  outros  usos  e  ações  e  execução  de  obras  ou  serviços  
necessários à implantação de qualquer intervenção ou 
empreendimento, que demandem a utilização de recursos hídricos, 
ou que impliquem em alteração, mesmo que temporária, do regime, 
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da quantidade ou da qualidade da água, superficial ou subterrânea, 
ou, ainda, que modifiquem o leito e margens dos corpos de água”. 
(PARANÁ, 2001 – grifo nosso). 

Ora, o empreendedor deverá, portanto, providenciar, segundo o Manual Técnico 
(Águas Paraná) o instrumento de outorga com o fornecimento das informações 
constantes  no  presente  estudo  de  impacto  ambiental,  tanto  no  que  diz  respeito  à  
captação de água bruta quanto no tocante ao lançamento de efluentes tratados e a 
destinação dos efluentes do canteiro de obras. Isso consolida respeito ao ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao acesso universal de todos ao uso dos recursos 
hídricos (em condições sanitárias adequadas). 
Vale dizer, que os padrões a serem considerados pelo empreendedor deverão estar 
cobertos pelo espectro legal, considerando o lançamento de efluentes tratados no rio 
Tibagi. Especial precaução deve ser conferida no que tange aos efluentes lançados 
pelo emissário no rio Tibagi, bem como atentar para a capacidade de suporte do corpo 
hídrico e possível interação com a ictiofauna deste corpo hídrico detectada no 
diagnóstico ambiental. 
A Política Nacional de Recursos Hídricos se insere no contexto desse licenciamento, 
enquanto ela estabelece os princípios norteadores de uma política pública ambiental, 
notadamente de caráter programático. No contexto do licenciamento ambiental, e, 
especialmente, respeitando o princípio do direito ao uso múltiplo das águas, é que a 
execução das obras para a ferrovia e rodovia poderá ocorrer. 

O que ocorre, pois, é um equilíbrio de direitos, sem ferir a esfera de outrem. 
Claro que este direito (legalmente estabelecido) que permite a um empreendedor 
determinado explorar o recurso hídrico, vem acompanhado de uma série de obrigações 
legais ambientais de manutenção dos níveis de qualidade ambiental estabelecidos pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas alterações posteriores. 
Fundamentado nos princípios basilares do próprio direito ambiental que norteiam a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e preconizando usos múltiplos dos recursos 
hídricos, e a própria Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 
12.726/1999), o empreendedor deve observar sistematicamente o arcabouço legal 
estadual e federal. O objetivo final é que sejam perpetuadas as condições de sadia 
qualidade de vida, garantidas as condições de vida digna, os usos múltiplos da água, e 
interesses de partes interessadas, conforme preconizam as Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos. 
Nesse sentido, para este projeto específico da ferrovia e rodovia, vale rememorar a 
notória característica de que “o EIA/RIMA é importante ferramenta de planejamento e 
gestão ambiental”. Ora, por consequência, ao analisar a territorialidade e o uso e 
ocupação do solo da área de influência do empreendimento deste projeto, entende-se 
que a sua instalação altera espacialmente a área ao longo dos seus eixos, permitindo 
(eventualmente) desenvolvimento de outras atividades ao longo dessas obras lineares. 
Contudo, o empreendedor deverá acompanhar as políticas determinadas pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfica (CBH) do corpo hídrico utilizado e mantê-lo em condições 
preexistentes. Essas determinações do CBH são as condições determinantes para que o 
processo de licenciamento enquadre-se nos moldes do planejamento estratégico 
intersetorial, isto é, adequação deste projeto a outras políticas e planos 
governamentais. Destarte, é fundamental a ação participativa do CBH no processo de 
licenciamento, se este órgão colegiado instado a se manifestar. 
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Por tal razão, foi mencionado que tanto o sistema normativo federal, quanto o sistema 
estadual do Paraná, possuem dispositivos legais específicos que tratam da gestão dos 
recursos hídricos, por meio de um instrumento adequado para tal, qual seja a outorga 
do direito de uso dos recursos hídricos regulamentada pelo decreto estadual nº 
4.646/2001. 

No caso em tela, o corpo hídrico de captação de água é um rio estadual, ou seja, sua 
dominialidade é do estado do Paraná, cuja ação gerencial está a cargo do Instituto de 
Águas do Paraná (entidade do Governo do Estado do Paraná). Por tal motivo, o 
empreendedor, conforme estabelecido pela legislação federal e estadual, deve requerer 
a outorga de direito de uso de recursos hídricos ao órgão competente, seguindo o que 
determina o “Manual Técnico de Outorga (ÁGUAS PARANÁ)”. Este manual trata 
dos  conceitos  e  critérios  técnicos  aplicáveis  ao  requerimento  de  outorga,  bem  como  
fornece instruções gerais sobre procedimentos de requerimento e emissão de outorgas. 

Para o projeto da KLABIN, é obrigação e condição sine qua non que a KLABIN 
requeira e providencia a outorga perante tal entidade estadual, pois esta autarquia 
possui  a  competência  e  atribuição  legal  para  análise  do  pedido  de  uso  e  emissão  da  
outorga. 

Frise-se, que a outorga a ser requerida pelo empreendedor é um dos elementos 
importantes deste processo de licenciamento, pois tanto a captação de água bruta, 
como o lançamento de efluentes tratados é fundamental para implantação do canteiro 
de obras para a ferrovia e rodovia. 

Na primeira fase do licenciamento ambiental (em que se pleiteia a licença prévia), o 
Instituto de Águas do Paraná tem papel relevante no licenciamento, de modo que a 
emissão da licença prévia (LP) está condicionada à obtenção da outorga de recursos 
hídricos. O mesmo ocorre na fase subsequente que é a licença de instalação (LI), onde 
já se prevê a necessidade prática do instrumento de outorga, razão pela qual deverá ser 
providenciada a outorga além do que o empreendedor utilizará recursos hídricos no 
seu canteiro de obras, alojamento, obra civil etc. 

Proteção das Águas Subterrâneas e Solo 
Resolução CONAMA nº 420/2009 - dispõe sobre critérios e valores orientadores de 
qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 
para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 
decorrência de atividades antrópicas. 

Portaria Ministério da Saúde nº 2.914/2011 - dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 
Como tratado ao final do item de recursos hídricos, o empreendedor deverá atender os 
trâmites necessários para a outorga na fase de licença de instalação. Em continuidade, 
portanto, à apresentação dos recursos hídricos, vale tratar de dois temas sensíveis 
intimamente relacionados: águas subterrâneas e solo. 
O tema vem ganhando maior importância ao longo das últimas décadas, especialmente 
em razão das descobertas sobre os sistemas de recarga do Aquífero Guarani, e sua 
enorme extensão e dinâmica de funcionamento. Assim sendo, torna-se o maior 
reservatório de água subterrânea conhecido do Planeta. Destarte, é essencial para a 
existência humana sua preservação, e por consequência, sua futura proteção estará 
diretamente ligada à forma de ocupação territorial e desenvolvimento de futuras 
atividades pelo homem. 
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Entre vários fatores, é determinante a busca pelos mananciais de águas subterrâneas 
em virtude da melhor condição dessas águas quando comparadas com as superficiais. 
Torna-se, pois, fator inviabilizador do empreendimento o elevado custo para 
tratamento das águas que não se encontrarem condições adequadas para a finalidade 
pretendida. 

Assim, o recurso hídrico subterrâneo vem se tornando estratégico para 
desenvolvimento econômico, condições dignas de vida, preservação ambiental. 

Em razão da possibilidade de consumo desse recurso para abastecimento humano, 
deve-se igualmente observar os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde na portaria em referência. 
É importante considerar as águas subterrâneas no ciclo hidrológico, de modo que sua 
exploração para os diversos usos não altere o fluxo de base das águas superficiais. A 
Resolução nº 22 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) determina que 
o Plano de Recursos Hídricos deva promover a caracterização dos aquíferos e definir 
as inter-relações de cada aquífero com os demais corpos hídricos superficiais e 
subterrâneos e com o meio ambiente, visando à gestão sistêmica, integrada e 
participativa das águas. 

Para garantia da qualidade da água subterrânea e ausência de contaminação no solo, 
deverão ser propostas as medidas de controle ambiental, as quais são acompanhadas 
condicionantes ambientais estabelecidas nas devidas licenças emitidas pelo IAP. 
Em função da ausência de valores orientadores na legislação do Estado do Paraná, 
muitos estudos ambientais, de empreendimentos similares a este têm adotado o que 
dispõe a agência ambiental paulista - CETESB, que acompanha padrões internacionais 
(União Europeia e Agência Ambiental dos Estados Unidos - EPA). 
No projeto da Klabin está previsto o uso de águas subterrâneas, por meio de poços 
profundos. Deve haver análise de conformidade pelos padrões do Ministério da Saúde, 
bem como realização de laudos de águas para atestar a sua qualidade. 

Do mesmo modo, as atitudes da Klabin devem se pautar pela prevenção, de modo que 
as atividades, tanto da fase de implantação quanto da fase de operação, observem os 
cuidados necessários para evitar a contaminação do solo e subsolo. 
É importante que o leitor deste estudo tenha a orientação de uma interpretação 
sistemática, que se buscou aqui, ao se fazer a relação entre os textos legais. Dessa 
forma, outro modo de evitar a ocorrência eventual de áreas contaminadas, ou passíveis 
de contaminação, é a própria obediência aos padrões legislados pela Resolução 
CONAMA nº. 357/2005 e CONAMA nº. 430/2011. Outro mecanismo que atesta a não 
ocorrência de incidentes ambientais é o Estudo de Análise de Risco (EAR) que poderá 
ser realizado, demonstrando que não haverá maiores consequências e será possível o 
controle de eventual incidente ambiental. 
Neste tema específico (contaminação de solo), a norma específica que rege os padrões 
é a Resolução CONAMA nº. 420/2009, que trata dos critérios e valores observados de 
qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 
para gerenciamento de área contaminada. 
Por  se  tratar  de  um  empreendimento  em  fase  de  licenciamento,  a  análise  ora  
desenvolvida para o quesito recursos hídricos é de extrema relevância, sobretudo com 
o escopo de atestar a futura operação deste complexo industrial por vários anos de 
operação futura. Na ocasião, o empreendedor está pleiteando a sua integração com o 
empreendimento fabril, razão pela qual é novamente necessária a abordagem deste 
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aspecto legal considerando a enorme importância que os recursos hídricos possuem 
para todas as formas de vida. 
Considerando as disposições legais de uso e ocupação do solo rural, assim como 
Módulo Rural (escala da propriedade), é de suma importância que a ocupação das 
áreas de entorno da ferrovia e suas áreas non edificandi considerem  as  áreas  de  
interesse à proteção dos recursos hídricos nesta área de influência, analisando-se 
especialmente, ao longo dos anos, a possível interferência em águas subterrâneas 
quando das atividades de implantação (terraplenagem, corte e aterro), bem como pela 
posterior contribuição da operação do empreendimento na contaminação do solo e 
águas subterrâneas pela contaminação decorrente de acidentes ferroviários e 
rodoviários. 

O método de diagnóstico ambiental e o traçado da ferrovia devem constatar os locais 
sensíveis de possível interferência em áreas de interesse ambiental, entre os quais, 
estão os recursos hídricos que merecem atenção especial. 
Vale salientar que o Paraná possui avançada Política de Recursos Hídricos específica, 
o que favorece, mormente, a instrumentalização dos mecanismos de controle 
ambiental dos recursos hídricos, de forma que está baseado na descentralização de 
poder e articulação com os demais órgãos de controle e Secretarias de Estado. 
Em último caso, vale salientar o caráter temporário da utilização deste recurso, que 
estará restrito ao período de obras. 

GERAÇÃO DE RUÍDOS 
Os projetos de desenvolvimento econômico, sejam públicos ou privados, geram 
inúmeros questionamentos, sendo um dos principais os reais benefícios gerados para a 
área de influência. 
Sendo assim, surgem desafios para os consultores ambientais, para o empreendedor e 
para os próprios analistas do órgão competente de licenciamento ambiental: efetivar o 
licenciamento ambiental de um empreendimento e atender as demandas 
socioeconômicas de forma justa e igualitária, atendendo premissas econômicas e 
ambientais. Está, portanto, lançado o desafio da sustentabilidade. 

Ora, os projetos de infraestrutura em regiões onde não há outros projetos consolidados 
como rodovias pavimentadas, edificações e sistemas urbanos de transporte, geram 
vetores para outros empreendimentos que podem alterar a vida de populações 
tradicionais ou residentes no entorno dessas futuras estruturas. No caso em tela, trata-
se de uma região com histórica ocupação do empreendedor e certa habitualidade da 
população com a natureza da atividade ligada à indústria de base florestal. 

Entre os diversos impactos significativos está a “geração de ruídos”, a qual possui 
padrões de emissão para a zona rural, conforme determina a Norma Técnica NBR-
10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sobre ruídos, visando 
ao conforto da comunidade e à proteção da saúde. 

A  seguinte  tabela  apresenta  os  Níveis  de  Critério  de  Avaliação,  para  ambientes  
externos em dB(A): 

 
 

Tipo de Área Diurno Noturno 
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Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Nas comunidades no entorno da rodovia e da ferrovia, deve-se ater aos níveis de ruído 
de fundo já existentes e os níveis definidos para áreas residenciais e urbanas. 

A fim de elucidar todos e quaisquer tipos de questionamentos que possam vir a surgir, 
o empreendimento foi devidamente prevenido e realizou medições de ruído nas 
proximidades  do  empreendimento  e  nas  áreas  habitadas,  de  acordo  com  as  
determinações legais. 

Aspectos Sociais e Culturais 
A  dimensão  cultural  é  um  dos  importantes  pilares  da  sustentabilidade,  um  tema  tão  
atual e em voga, que merece atenção especial. 
Desde o século passado e retrasado, os aspectos sociais vêm recebendo tratamentos 
diferenciados e sua importância está se aquilatando diante do que pode ser chamado 
de “amadurecimento intelectual da sociedade”. 

Ora, atualmente, como tratado nas discussões preliminares deste trabalho, fala-se em 
direitos difusos de terceira geração, ou seja, fruto de uma evolução do entendimento 
dos direitos individuais, depois vistos como sociais, anos após como coletivos e nos 
dias de hoje tratados como transindividuais e difusos. 

Ou seja, a expressão “direitos difusos” faz menção direta à titularidade desses direitos, 
de forma uma reflexão sobre sua semântica permite absorver o conceito de “direitos 
difusos”. Não obstante a sua evolução, o interesse pela sua proteção ultrapassa a 
dimensão meramente social, paternalista, ou coletiva.  

O interesse é a tutela do direito que pertence a todos, sem distinção de credo, cor, 
origem, raça ou qualquer outro critério de distinção entre os seres humanos, partindo 
do pressuposto que é permitido a todos a absorção da cultura existente. A este 
propósito, deve-se buscar identificar as comunidades tradicionais, se houver, e 
aprofundar o diagnóstico socioeconômico da área de influência ao longo do traçado da 
ferrovia e rodovia. 

Paralelamente aos parâmetros de saúde, segurança pública, educação, saneamento, 
existem outros relevantes elementos diretamente afetados por um empreendimento 
como deste porte desenvolvido pela Klabin. São os aspectos culturais, que merecem 
proteção especial. Ou seja, o diagnóstico ambiental deve levar em em consideração a 
presença de comunidades tradicionais e priorizar traçados com menor impacto 
possível sobre tais povos e comunidades tradicionais, a fim de não gerar incômodos a 
estas. 
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Quando se fala em cultura, estão abrangidos neste conceito os aspectos da cultura 
material e imaterial, onde se incluem os modos de expressão e modos de tradições 
culturais transmitidos de geração para geração. 

Deve-se fazer referência aos assuntos tratados entre o empreendedor e o IPHAN no 
que  diz  respeito  aos  elementos  imateriais  da  cultura  local  e  regional,  dentro  do  
processo de licenciamento ambiental da obra em questão. 
Os critérios legais que dão fundamento à essa necessidade de proteção e execução de 
tais levantamentos estão presentes em nosso ordenamento jurídico pátrio desde a 
década de 30 do século passado: é o decreto-lei federal nº. 25/37, que dispõe sobre o 
patrimônio histórico e artístico nacional, e posteriormente a lei federal nº. 3.924/61, 
que trata da preservação de monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

A partir do Diagnóstico Ambiental efetuado pela equipe técnica, em especial os 
levantamentos arqueológicos, observa-se integral respeito à legislação referente à 
preservação e manutenção de bens de caráter histórico, o qual é conhecido como 
patrimônio histórico, tamanha sua importância. 

Portanto, a partir de diretrizes do IPHAN e em dados bibliográficos e pesquisas já 
realizadas, devem ser estudos por profissional habilitado, os locais de possível 
ocorrência de sítios arqueológicos, com objetos e resquícios de materiais dessa 
natureza. 

Vale dizer, que em especial ao longo do empreendimento ferroviário e rodoviário, 
foram observados os aspectos legais, para identificação de ocorrência de sítios 
arqueológicos. 
Com efeito, este empreendimento deverá quando da execução das atividades de 
implantação analisar a ocorrência potencial e efetiva de sítios arqueológicos em seu 
traçado com a presença de um profissional legalmente habilitado, nos moldes 
estabelecidos pela Portaria IPHAN nº 230/2002. 
Neste sentido, o empreendimento em tela deverá sempre considerar a vertente 
sociocultural da presença de povos ancestrais na região, obedecendo a legislação 
atinente ao patrimônio cultural, bem como treinando seus funcionários e parceiros no 
processo de ocupação territorial e manejo do solo. 
Ainda que assim não fosse, vale salientar, o que determina a Constituição Federal, nos 
termos de seu artigo 216. Este dispositivo estabelece a proteção aos bens de natureza 
material e imaterial, com referência à identidade, ação e memória de diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, incluindo suas formas de expressão, modos de 
vida, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, 
edificações, e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 
Isto é, mesmo que não haja quaisquer materiais relevantes do ponto de vista 
arqueológico na área objeto de implantação da rodovia e ferrovia, os aspectos culturais 
devem ser considerados na tomada de decisão atual e de eventual futura expansão da 
malha logística. 
Feitas as considerações sobre os principais aspectos legais e impactos ambientais 
decorrentes da futura implantação e operação do ramal ferroviário e ferroviário, é 
oportuno apresentar uma análise em sede de conclusão sobre a viabilidade jurídica e 
ambiental deste empreendimento.  
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1.5 Adequação do Empreendimento às Políticas Públicas 
Como estabelecido pela Resolução CONAMA nº 001/1986, o Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental deve apresentar a adequação do projeto pretendido aos planos e 
programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do 
empreendimento. Tal abordagem se faz necessária devido à necessidade de 
compatibilidade do empreendimento proposto pela Klabin com os projetos já 
existentes e futuros de iniciativa governamental.  

Este capítulo também obedece o artigo 57, inciso IV da Resolução SEMA nº 031/98, 
reforçando a notória capacidade do Estado do Paraná em legislar em alto nível. 

Art. 57 - O Estudo de Impacto Ambiental, além de atender à Legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, obedecerá as seguintes diretrizes gerais: 
I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade; 

III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a Bacia Hidrográfica na qual se 
localiza; 

IV. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

Por via de consequência, os planos e programas governamentais, ao se coadunarem e 
se complementarem com o empreendimento logístico da Klabin, apresentam 
potencialização de seus impactos positivos e servem como elemento motivador de 
futuros projetos a partir de empreendimentos licenciados e avaliados pelo órgão 
ambiental, constituindo uma crescente positiva. 

Ora, quando existe a proposta de um empreendimento deste porte, seja de âmbito 
privado  ou  governamental,  suas  bases  se  amparam  no  mercado  financeiro,  em  
questões logísticas, legais e tributárias, ambientais, sociais, trabalhistas, mercado 
consumidor, entre outros aspectos que podem influenciar o processo de tomada de 
decisão. O aspecto principal é que a conjunção desses fatores potencializa uma cadeia 
de investimentos acessórios e paralelos que permitem a sua consolidação. 

Dessa forma, pode-se afirmar pela experiência vivida nos últimos anos, que a 
existência desse cenário de investimentos influencia sobremaneira a decisão final de 
empreendedores, por gerar ambiente extremamente favorável e receptivo para outros 
em fase de planejamento deem passo à frente em seus estudos, posteriormente 
implantação, e assim por adiante. 
Nesse sentido, o Brasil conhece e tem ouvido falar nas últimas décadas no importante 
processo conhecido como Plano de Aceleração do Crescimento (mais por sua sigla, 
PAC). 
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Nos dias de hoje, este programa já se encontra em sua segunda fase (conhecida como 
“PAC 2”), a qual se desdobra, conforme apresentado a seguir, em eixos temáticos que 
podem gerar sinergias com o empreendimento da Klabin. 

1.5.1 Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 
Os investimentos do PAC2 estão organizados em eixos mestres, citando-se abaixo os 
mais importantes e relacionados ao empreendimento logístico da Klabin: 
- Transportes 

- Energia 
- Cidade Melhor 

- Água e Luz para Todos 
A segunda fase do programa agrega e consolida as ações da primeira. O ritmo do PAC 
2 em 2011 está em níveis semelhantes ao de 2010, ano de melhor desempenho do 
programa. Nos seis primeiros meses desse ano, R$ 86,4 bilhões já foram direcionados 
a obras por todo o Brasil. 
Desse total, R$ 35 bilhões correspondem ao Financiamento Habitacional, R$ 24,4 
bilhões ao executado pelas estatais, R$13,4 bilhões ao setor privado e R$ 9 bilhões ao 
Orçamento Geral da União Fiscal e Seguridade. Os R$3 bilhões restantes são do 
programa Minha Casa, Minha Vida. 
Com  o  PAC,  o  Brasil  alcançou  um  patamar  de  crescimento,  com  elevação  de  
investimentos públicos e privados, ampliação do Produto Interno Bruto (PIB) e o 
aumento de emprego e renda para os brasileiros. 

Na primeira etapa do programa, a participação do investimento total no PIB passou de 
16,4%, em 2006 para 18,4%, em 2010. Além disso, o Brasil gerou 8,9 milhões de 
empregos formais de janeiro de 2007 até junho de 2001, um recorde. 
O PAC é coordenado pelo Comitê Gestor do PAC (CGPAC), composto pelos 
ministros da Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda. Há também o Grupo 
Executivo do PAC (GEPAC), integrado pela Subchefia de Articulação e 
Monitoramento (Casa Civil), Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos (Planejamento), além da Secretaria 
Nacional do Tesouro (Fazenda). O GEPAC estabelece metas e acompanha a 
implementação do Programa de Aceleração do Crescimento9. 

A seguir, este capítulo apresenta o PAC2 e sua interação com a implantação e 
operação do empreendimento da Klabin, que uma vez conjugados e em harmonia 
podem gerar sinergias com o desenvolvimento local e regional. 

Transportes 
O foto deste eixo se debruça em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, hidrovias e 
aquisição de equipamentos. Essas são as ações predominantes do eixo Transporte do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que devem proporcionar ao Brasil 
uma rede logística que atenda à crescente demanda de viajantes e mercadorias. 

As obras já começaram em todos os sistemas. O PAC 2 prevê a construção de quase 8 
mil  km  de  rodovias  e  obras  de  manutenção  em  outros  55  mil  km.  No  primeiro  

                                                
9 Informações obtidas na homepage oficial do PAC 2 << http://www.brasil.gov.br/pac/>>  
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semestre de 2011, quem andou em alguns trechos das rodovias BR-101 no Nordeste e 
em Santa Catarina, BR-262 e BR-050 (ambas em Minas Gerais) e BR-386 (no Rio 
Grande  do  Sul)  deve  ter  se  deparado  com  obras  de  duplicação  que  estão  em  
andamento. Outros 4.859 km rodovias estão em fase de construção e pavimentação. 
Ainda no que diz respeito à infraestrutura rodoviária, o PAC 2 disponibilizará recursos 
para a compra de equipamentos, como motoniveladoras e retroescavadeiras, para 
auxiliar na recuperação das estradas do interior do Brasil e, consequentemente, 
melhorar a produção e a circulação de produtos e mercadorias em 1.299 municípios 
com até 50 mil habitantes.  

A disponibilização de maquinários de porte para estes municípios auxiliará, sem 
dúvida, a melhora do escoamento de madeira nos municípios do entorno de Ortigueira, 
bem como potencializará a instalação de novos empreendimentos do setor terciário 
que serão atraídos por melhor estrutura. 

No setor de ferrovias quase 3,5 mil km de obras estão em andamento. Ferrovias como 
a Norte-Sul e a Nova Transnordestina estão em obras.  

Já os investimentos nos aeroportos têm como principal objetivo adequar o País à nova 
demanda  de  passageiros  -  crescente  a  cada  ano  -  além  de  preparar  o  Brasil  para  
grandes eventos internacionais. A garantia da qualidade no atendimento aos viajantes, 
o aumento da segurança e o aumento da capacidade de armazenagem e distribuição de 
cargas, também são metas perseguidas pelo PAC Transportes.  
Em agosto de 2011 foi inaugurado no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), um 
módulo operacional, com área de 1.200 m², proporcionando um aumento de mais 2,5 
milhões de passageiros por ano. Outros seis módulos semelhantes nos aeroportos de 
Brasília  (DF),  Cuiabá  (MT),  Goiânia  (GO),  Guarulhos  (SP)  e  Porto  Alegre  (RS)  
devem ser inaugurados até o fim do ano. 

Portos e hidrovias são os outros dois sistemas que recebem atenção do PAC 2. As 
ações de ampliação, recuperação e modernização de portos vão reduzir os custos 
logísticos, aumentar a competitividade e melhorar a eficiência operacional portuária. 
Os empreendimentos nas hidrovias buscam melhorar a navegabilidade dos rios 
brasileiros para aumentar a segurança de navegação e diminuir o custo do frete desta 
modalidade de transporte. 

Energia 
Investir em energia é fundamental para garantir o suprimento para a população, além 
de impulsionar e sustentar o crescimento do País. Por isso, o PAC 2 tem como um de 
seus eixos a aplicação de recursos para geração e transmissão de energia elétrica, 
exploração de petróleo e gás, combustíveis renováveis e pesquisa mineral. 
Todas essas ações têm como base o princípio de sustentabilidade, para manter a matriz 
energética limpa e renovável. 
Para gerar mais energia elétrica, 76 projetos de usinas estão em andamento no Brasil. 
Juntas, acrescentarão 26.252 MW ao parque gerador brasileiro. Para se ter uma ideia, 
apenas a Usina de Estreito, que produz 1.087 MW, gera energia suficiente para cerca 
de 3,5 milhões de habitantes. 
Atualmente  estão  em  obras,  as  hidrelétricas  de  Santo  Antônio  e  Jirau,  ambas  no  rio  
Madeira. Outra grande obra, a da usina de Belo Monte, começou em 2011. Quando 
concluída, será a terceira maior usina de geração de energia elétrica do mundo. 
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Além da geração, é importante garantir a transmissão da energia, com segurança e 
qualidade. No primeiro semestre de 2011 foram concluídas as obras de quatro linhas 
de transmissão. Também foram iniciadas este ano as obras de interligação das usinas 
do Madeira, que permitirão o escoamento da energia para o resto do País. Outras 21 
linhas e 19 subestações estão em andamento. 

Também passa a ter maior atenção no PAC 2 o etanol, importante fonte de energia 
renovável. Por meio do programa, será implementado o Sistema Logístico de Etanol, 
que vai ligar as regiões produtoras – Goiás, Minas Gerais e São Paulo – aos mercados 
consumidores – Rio de Janeiro e São Paulo. O sistema prevê a construção de 
instalações para coleta e transporte por dutos, permitindo também o escoamento da 
produção por portos marítimos. 

Em Petróleo e Gás Natural, o PAC 2 contará com pesquisas exploratórias, perfuração 
de poços, construção de plataformas de petróleo e o desenvolvimento da produção, 
incluindo o alto potencial da camada Pré-Sal. Em Refino e Petroquímica destacam-se 
as  obras  do  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro  (Comperj),  das  refinarias  
Abreu e Lima e Premium I e II. 
Ações  de  Revitalização  da  Indústria  Naval  também  integram  o  eixo  de  energia.  No  
primeiro semestre de 2011 foram contratados 56 empreendimentos e concluídas 14 
novas embarcações. 

Considerando-se  os  investimentos,  92%  dos  empreendimentos  do  eixo  de  Energia  
estão em ritmo adequado, 5% em estado de atenção e apenas 1% com status 
preocupante. Estão concluídos 2% dos empreendimentos. 

Investimentos do PAC no Paraná 
Importante fornecer informações além daquelas de ação global do PAC, mas também 
fornecer as informações necessárias no âmbito do Estado do Paraná, a partir dos 
relatórios do PAC apresentados pelo governo, apontando os valores já investidos e os 
próximos aportes, com as referidas datas de referência. 

Investimento Total R$ 46,8 Bilhões 

Até 2010 R$ 30,5 bi 

Após 2010 R$ 16,3 bi 

Fonte: 10º Relatório de Balanço do PAC - fls.04. 

Considerando os valores por eixo temático, temos o seguinte: 

Eixo 
Empreendimentos Exclusivos* Empreendimentos de Caráter 

Regional* 

2007-2010 Pós 2010 2007-2010 Pós 2010 

Logística 1.051,5 98,7 8.829,6 63,8 

Energia 8.605,6 15.548,8 843,3 593,3 

Social e Urbana 11.347,7 3,1 - - 

TOTAL 20.791,9 15.650,6 9.672,9 657,1 

* Valores em R$ milhões (fonte: 10º. Relatório de Balanço do PAC – fls.05). 
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Com o escopo de complementar as informações prestadas, importante demonstrar as 
informações obtidas no relatório do PAC, quando são demonstrados de forma visual 
os investimentos do PAC, no âmbito do Estado do Paraná. 

 
Figura 1.5.1-1. Estratégia para Infraestrutura Logística (fonte: 10º. Balanço do 
PAC). 

 

Para atender as determinações legais federais e paranaenses (Resolução SEMA nº 
031/1998), são apresentados os demais eixos e seus planos estratégicos para o Estado 
do Paraná, com os respectivos valores planejados. 
A questão estratégica quando se trata de infraestrutura energética está baseada nos 
seguintes aspectos: 
 - garantir a segurança energética e a modicidade tarifária para o Paraná; 

- ampliar a malha de gasodutos, garantindo o suprimento de gás natural; 
- desenvolver e ampliar a produção de petróleo no Estado; 
- ampliar e modernizar o parque de refino no Estado. 
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Figura 1.5.1-2. Estratégia para Infraestrutura Logística (fonte: 10º. Balanço do 
PAC). 
 
As questões logísticas e de energia são elementos primordiais para a instalação de 
empreendimentos de grande porte como é o caso da Klabin em Ortigueira. Ora, a 
logística fornece o ambiente favorável para a implantação e operação do 
empreendimento (insumos, materiais, trabalhadores, escoamento de produção etc.) e a 
energia permite o aparelhamento de grandes capacidades de produção e a 
possibilidade de recepção de outros investimentos concomitantemente com o 
investimento da Klabin. 

Aproveitando o ensejo, quando se fala em investimentos e crescimento concomitante, 
é importante lembrar que o empreendimento poderá atrair migrações esporádicas para 
a região, ao longo do seu traçado, o que pode gerar alteração da qualidade de vida e 
emprego, principalmente com a criação de novos paradigmas salariais e de condições 
de consumo. 
Nesse sentido, o PAC também abrange investimentos na infraestrutura social e urbana, 
a partir do “Programa Luz Para Todos”, que possui como estratégia realizar ligações 
de energia em residências e bairros distantes da região central dos municípios, 
garantindo ligação de esgotamento sanitário, ampliação do abastecimento de água, 
drenagem para controle de enchentes e prevenção de inundações, urbanização e 
assentamento de famílias. 
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Ora, tais investimentos permitem a integração da comunidade afetada e de baixa renda 
com a realidade de outra parcela da população e alavanca a possibilidade de ingresso 
dessas pessoas em melhores condições e postos de trabalho. 

Neste sentido, a região de Telêmaco Borba conta com investimentos consideráveis em 
fase de conclusão de obras, no que se refere à ampliação do sistema de água e esgoto e 
próprio reservatório de fornecimento. Ortigueira conta com investimentos de 
saneamento inclusive em áreas indígenas, pela Funasa. 

Paralelamente a estes investimentos de cunho social, são também foco de atenção os 
valores investidos e em programação para habitação e educação, com diferentes 
formas de atuação. 
Habitação engloba além dos valores investidos em urbanização e assentamento, os 
valores disponibilizados para empréstimo por meio do sistema financeiro de 
habitação, para fins de aquisição da casa própria. Em termos de investimentos no 
sistema educacional, os focos de ação incluem além do ensino fundamental e médio, o 
ensino superior por meio do programa UNIVERSIDADE PARA TODOS. 

Considerando o crescimento do Brasil nos últimos anos e a crescente demanda por 
profissionais com capacidade técnica, acadêmica e profissional para suprir o parque 
industrial e de serviços, este programa vem a contento do atual cenário incluindo a 
ação da Klabin. No mesmo sentido, a Klabin contará com suporte e parcerias de 
entidades de ensino profissionalizantes com o objetivo de qualificar e capacitar 
profissionais para trabalhar no seu processo produtivo, além de permitir o ingresso 
desses profissionais em atividades similares em outros postos de trabalho e localidades 
diversas. 

1.5.2 Planos e programas do estado do Paraná relacionados com o empreendimento da 
Klabin 
Igualmente à abordagem anterior, em que se mostrou os projetos expressivos de 
âmbito federal, a seguir são apresentados os projetos de iniciativa do Estado do 
Paraná, por meio de suas Secretaria de Estado que possuem uma interação com o 
projeto da Klabin. São as seguintes: Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria 
de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul. 
A fim de dar cumprimento ao estabelecido na Resolução SEMA nº 031/98, a análise 
de compatibilidade e sinergia entres os projetos estaduais é feita a seguir. 
A Secretaria de Infraestrutura e Logística foi criada pela lei estadual n° 16.841/2011, 
que possui avançada técnica legislativa de terceira e quarta gerações, apresentando 
maior agilidade no gerenciamento das ações e investimentos públicos nos setores de 
obras viárias e da construção civil, visando modernizar a ação do poder público. Com 
este enfoque, o Paraná passa a ser um moderno indutor e facilitador do 
desenvolvimento socioeconômico, onde o Estado passa a promover ações para a 
implantação e gestão da política de infraestrutura e logística, centrada no 
desenvolvimento sustentável e na priorização de investimentos. 
Em termos estratégicos, há de se considerar a posição geoeconômica privilegiada do 
Paraná, uma vez que está localizado no eixo dos fluxos de riquezas das regiões Sul e 
Sudeste do Brasil e na área de maior potencial econômico do Mercosul: o corredor 
São Paulo – Buenos Aires. 
Como dito, existe uma orientação geral para guiar o chamado desenvolvimento 
sustentado, e é a partir disso que a Secretaria de Infraestrutura e Logística determina 
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ações concretas nos sistemas rodoviário, ferroviário, portuário, aeroportuário e 
hidroviário paranaenses, irradiando o desenvolvimento econômico e social - por meio 
da integração dos modais - em todas as regiões do Estado. 

“No setor rodoviário, a prioridade é transformar o sistema paranaense em uma 
estrutura plena de transportes, capaz de induzir o desenvolvimento e crescimento de 
forma equilibrada e harmônica. Dotar de boas condições de tráfego as rodovias para 
diminuir  custos  e,  ainda,  facilitar  o  acesso  aos  centros  urbanos.  O  Paraná  é  o  único  
Estado  brasileiro  que  possui  uma  ferrovia  pública.  Os  248  quilômetros  da  Ferroeste  
entre as regiões Central e Oeste (Guarapuava – Cascavel) buscam redirecionar o 
transporte de carga pesada, atrair a produção dos pequenos e médios produtores 
paranaenses e de outros Estados. A Secretaria investe também em estudos para 
ampliar a capacidade da malha ferroviária estadual, com novos ramais para o Sudoeste 
paranaense e para o Mato Grosso do Sul. Além das rodovias e ferrovias, a Secretaria 
de Infraestrutura e Logística trabalha constantemente no sentido de modernizar os 
Portos de Paranaguá e Antonina. Essa modernização de infraestrutura e logística já 
trouxe redução dos custos portuários e aumento de competitividade do Paraná nos 
cenários nacional e internacional10.”  

Em termos de investimento na área rodoviária, o Estado do Paraná tem linhas de ação 
que vem sendo desenvolvidas desde 2011. O plano de ação desta Pasta, segundo 
informações obtidas na base de dados da Secretaria, são as seguintes: 

 

Programa Estadual de Recuperação e Conservação de Estradas Pavimentadas - 
PERC 
Baseado em um modelo de gestão de conservação da malha rodoviária, este programa 
tem como objetivo a manutenção da malha rodoviária pavimentada, que permita o 
transporte de pessoas e de bens com segurança e agilidade. Este programa é composto 
por três subprogramas: 

 COP – Conservação de pavimento 

Atinge a conservação de aproximadamente 8.000 km de rodovias com serviços de 
reparos superficiais e profundos, de forma localizada, e melhorias em pequenos 
segmentos descontínuos. 

 CREMEP - Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do 
Pavimento 

Contempla aproximadamente 2.000 km de rodovias, que na sua maioria exercem a 
função de corredores de transporte regionais ou estaduais, com serviços que elevem a 
condição do Estado do pavimento para bom ou muito bom. 

 Conservação da Faixa de Domínio 

Tem por objetivo a limpeza e manutenção da faixa de domínio de aproximadamente 
12.000 km de rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas. 

Considerando que a Klabin irá instalar malha ferroviária e rodoviária, para 
escoamento da sua produção de celulose para fins de exportação, haverá tráfego de 
veículos desde a fase de implantação até a operação final do empreendimento. Com 

                                                
10 Informações obtidas na homepage da SEIL. Captura em fevereiro de 2012. <http://www.infraestrutura.pr.gov.br/>  
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isso, este programa de recuperação das rodovias tem grande sinergia com o projeto da 
Klabin, que poderá contar com infraestrutura rodoviária capaz de atender os anseios 
de todo o empresariado estadual, bem como dos prestadores de serviço engajados no 
projeto. 

Programa de Ligação das Sedes Municipais à Rede Rodoviária Estadual 
Consiste na pavimentação dos acessos aos municípios que ainda não tem ligação 
asfáltica da sede até a rede rodoviária estadual. Ligação dos municípios de Coronel 
Domingos Soares, Guaraqueçaba, Mato Rico e Doutor Ulysses. Com essas iniciativas, 
todas as cidades paranaenses estarão ligadas ao Sistema Rodoviário Estadual por vias 
pavimentadas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, de suas 
mobilidades, bem como, a melhoria de acessibilidade ao atendimento à saúde e 
educação, entre outros.  
A ligação da rede rodoviária local com a malha mais importante estadual irá dotar os 
municípios menores de uma capacidade maior de participar do comércio e processo de 
crescimento, que antes era reservado para aqueles municípios com melhor rede 
rodoviária. Com este processo de interligação com a rede principal, notar-se-á intensa 
participação destes municípios com a prestação de serviços e indução de crescimento 
nessas localidades. 

Programa de Duplicação de Rodovias 
Programa com o objetivo de melhorar a condição de tráfego nas principais rodovias do 
Estado, resolvendo gargalos existentes na malha rodoviária, minimizando tempo de 
deslocamentos, consumo de combustíveis, custos de transportes em geral e a 
consequente diminuição do impacto ao meio ambiente. A duplicação da PR-445, no 
trecho urbano de Londrina e Cambé, e a duplicação da PR-323, entre Maringá e 
Paiçandu, são exemplos desta situação. 

Ora, com o incremento do tráfego não somente pela Klabin, mas por todo o processo 
de indução do crescimento que vem ocorrendo no Estado do Paraná, este programa de 
duplicação das rodovias se amolda perfeitamente aos interesses do setor empresarial e 
garante ao poder público um crescimento sustentado do ponto de vista ambiental (por 
menores impactos), econômico (por estar baseado na capacidade de investir em 
estradas) e social (pela dinamização e distribuição dos benefícios a todos usuários da 
rede rodoviária estadual). 

Patrulhas Rodoviárias 
Visa à adequação e melhorias das estradas rurais municipais, objetivando a prática de 
conservação e controle da erosão do solo, promovendo a implantação de corredores 
intermunicipais, contribuindo para o avanço na qualidade de vida dos produtores, no 
transporte escolar e retirada da safra.  

Programa Permanente de Segurança e Redução dos Acidentes nas Estradas 
Tem por objetivo a redução do número de acidentes e mortes nas rodovias estaduais, 
diminuindo o custo social decorrente, traduzido pela invalidez permanente, bem como, 
vidas perdidas, implantando ações de sinalização rodoviária e fiscalização de 
velocidade, visando principalmente contribuir com o aumento do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH do Estado.  

Estes dois últimos programas de ação de fiscalização preventiva e corretiva irão 
manter e aprimorar a segurança das rodovias, garantindo que todos usuários atendam 
os requisitos normativos, gerando maior segurança e estímulo ao uso deste modal. 
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Na questão portuária, o governo estadual vem investindo fortemente com programas 
proativos de melhoria e crescimento da infraestrutura portuária, nas seguintes linhas 
estratégicas: 

Ampliação do Pátio de Triagem 
A Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do MERCOSUL – SEIM – é a 
responsável pela execução do Programa “Desenvolvimento Econômico Sustentável”. 
Com as seguintes principais metas:  

 Tornar o Paraná mais competitivo na atração de investimentos nacionais e 
internacionais; 

 Fomentar a industrialização das pequenas e médias cidades do Interior; 

 Criar a Agência de Desenvolvimento do Paraná;  

 Implantar políticas inovadoras e compartilhadas de fomento e incentivos fiscais 
para o desenvolvimento sustentável, incentivando-se inclusive a integração 
internacional da economia; 

 Promover a integração e o adensamento de cadeias produtivas na agricultura e na 
indústria, buscando-se o fortalecimento dos arranjos produtivos locais;  

 Incentivar a instalação de novas empresas e cooperativas em setores de maior 
agregação de valor, buscando-se inclusive a formalização da economia; 

 Implantar novos mecanismos de comercialização e de distribuição de produtos; 

 Desenvolver e consolidar em parceria com todas as partes interessadas na Marca 
Paraná; e, 

 Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas.  

As linhas de ação que irão atuar diretamente no processo de implantação e operação 
da Klabin ocorrerão, entre outros atores, pela Coordenadoria de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial (CDI), cujas finalidades são: 

 Promover estudos sobre as principais cadeias produtivas do Estado, visando 
estabelecer medidas para o fortalecimento dos elos produtivos; 

 Realizar estudos econômicos das potencialidades do Estado, buscando a melhoria 
na qualidade de vida da população; 

 Elaboração e coordenação de projetos e programas para o desenvolvimento de 
atividades agroindustriais, industriais, comerciais e de serviços; 

 Articular com entidades públicas e privadas o desenvolvimento de programas 
intersetoriais que visem aumentar a competitividade dos Arranjos e Aglomerações 
Produtivas Locais; 

 Atuar nas áreas pólos e cadeias produtivas locais estimulando os empresários a 
agregar valores aos produtos e conquistar o mercado externo; e, 
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 Disponibilizar a consulta eletrônica de produtos e serviços das empresas do 
Estado, através do “Guia Industrial e Comercial”. 

As ações implementadas e em processo de implementação do setor comercial e 
industrial irão se acoplar às iniciativas da Klabin e de seus fornecedores, bem como 
daqueles que indiretamente participarem do processo de implantação e operação do 
empreendimento logístico na região.  
Paralelamente, uma importante linha de ação que vem a beneficiar todos esses atores, 
bem como aqueles que futuramente irão entrar neste processo de crescimento, é a 
questão fiscal. Um dos principais elementos motivadores do processo de tomada de 
decisão do setor empresário é a cadeia tributária e fiscal vigente em um Estado. 
Com o objetivo de recuperar o espaço perdido nos últimos anos (2003 a 2009) no 
cenário brasileiro, quando a a participação paranaense no PIB nacional caiu de 6,4% 
para 5,9%, e a participação nas exportações encolheu de 9,8% para 7%, o Governo do 
Estado criou o Programa Paraná Competitivo.  
Com ações unindo esforços de diversos setores da sociedade do Paraná, o Governo do 
Paraná tem, a partir de 2011, melhorado o ambiente para investimentos do setor 
produtivo e tornando o estado mais atraente para investimentos nacionais e 
internacionais.  
A reformulação da política fiscal faz parte da primeira etapa do programa Paraná 
Competitivo e se enquadra na linha de ação denominada Fomento, Incentivos e 
Crédito. Além dessa há mais três: qualificação e capacitação da mão de obra; 
infraestrutura e internacionalização. 

1.5.3 Decreto nº630/2011 – Nova Política Fiscal do Estado 
Este programa flexibilizou e modernização a política fiscal do Paraná, tornando-o 
mais competitivo na atração de investimentos nacionais e internacionais.  

A nova política fiscal altera o percentual do ICMS a ser diferido. Antes os valores 
eram fixos  e  estabelecidos  de  acordo  com as  regiões  do  Estado.  A partir  de  agora  o  
benefício vai variar de 10% a 90%, inclusive para cidades que não possuíam o 
benefício, como Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária. O índice a ser aplicado 
será definido nos comitês formados por técnicos e secretários de Estado. Além disso, 
haverá um conselho consultivo formado por entidades representativas da indústria, 
comércio, agricultura, transporte e das cooperativas.  
A mudança no prazo de dilação do ICMS é outra novidade. Fixado por decreto, o 
tempo de dilação era de quatro anos, mais quatro para pagamento. Com a nova política 
o  período  foi  flexibilizado  e  varia  de  dois  a  oito  anos,  e  até  oito  anos  para  
recolhimento.  
O imposto que incide sobre energia elétrica acompanha a mesma lógica. Além disso, o 
mesmo benefício poderá ser concedido para o tributo incidente sobre o uso do gás 
natural. Outra alteração inovadora é a possibilidade de beneficiar com dilação de 
ICMS indústrias que estejam em recuperação judicial11.  
Essas informações obtidas nas bases de dados das secretarias apontam para um 
sucesso  anunciado  em  termos  de  crescimento  econômico  e  possibilidade  de  

                                                
11 Informações obtidas na homepage da SEIM < http://www.seim.pr.gov.br/> 
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potencialização das indústrias e dos serviços acessórios que acompanham os processos 
de implantação e operação desses empreendimentos. 
Os tributos por ela recolhidos irão contribuir para o aparelhamento do Estado em 
futuros investimentos, bem como irão contribuir para o processo de formação de mão 
de obra e sua qualificação e capacitação. 

Essa nova massa de profissionais oriundos não apenas do vetor de crescimento da 
atividade da Klabin, mas de todos os esforços conjuntos, públicos e privados, será 
responsável pela dinamização do comércio, de contratação de empresas e profissionais 
liberais, aumento de recolhimento tributário, investimentos em fiscalização, educação, 
infraestrutura urbana e social, entre tantos outros benefícios intangíveis que 
favorecerão o crescimento sustentado do Estado do Paraná. 
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ANEXO I 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

  



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

6. Declarações

5. Observações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Proj. 128069 - TAP nº 1000/03185/12 de 10/09/12 - Estudos Amb. Para Licenciamento dos Acessos Rodo-Ferroviário

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220121551597

1. Responsável Técnico

MARCIA REGINA MASTROCOLA
Título Profissional: Engenheira Química RNP:

Registro: 682015982-SP

2603327020

Contratante: KLABIN S.A. CPF/CNPJ:89.637.490/0001-45

Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA N°: 3600
3º, 4º E 5º ANDARESComplemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: ITAIM BIBI

SP CEP: 04538-132
Vinculada à Art n°:TAP nº 1000/03185/12Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Estudo de viabilidade 

ambiental
de Obras industriais 1,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: POYRY TECNOLOGIA LTDA Registro: 1203388-SP

Celebrado em: 10/09/2012
Valor: R$ 1.000.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional:

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente  contrato, bem como sua interpretação 
ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio 
do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de 
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

_________________________
          Profissional
_________________________
              Contratante

Endereço:  Rua ALEXANDRE DUMAS N°: 1901

Complemento: 2º ANDAR - BLOCO A Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04717-004

Data de Início: 10/09/2012

Previsão de Término: 10/08/2013

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Industrial Código: 

Proprietário: KLABIN S.A. CPF/CNPJ: 89.637.490/0001-45

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:150,00 22/11/2012 150,00 92221220121551597 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

KLABIN S.A. - CPF/CNPJ: 89.637.490/0001-45

MARCIA REGINA MASTROCOLA - CPF: 021.085.988-12

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do 
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

6. Declarações

5. Observações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Proj. 128069 - TAP nº 1000/03185/12 de 10/09/12 - Estudos Amb. Para Licenciamento dos Acessos Rodo-Ferroviário

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220121553000

1. Responsável Técnico

ROMUALDO HIRATA
Título Profissional: Engenheiro Industrial -  Química RNP:

Registro: 600332092-SP

2609666578

Contratante: KLABIN S.A. CPF/CNPJ:89.637.490/0001-45

Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA N°: 3600
3º, 4º E 5º ANDARESComplemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: ITAIM BIBI

SP CEP: 04538-132
Vinculada à Art n°:TAP nº 1000/03185/12Contrato:

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Estudo de viabilidade 

ambiental
de Obras industriais 1,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: POYRY TECNOLOGIA LTDA Registro: 1203388-SP

Celebrado em: 10/09/2012
Valor: R$ 1.000.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional:

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente  contrato, bem como sua interpretação 
ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio 
do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de 
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Corresponsabilidade Vinculada à 92221220121551597

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

_________________________
          Profissional
_________________________
              Contratante

Endereço:  Rua ALEXANDRE DUMAS N°: 1901

Complemento: 2º ANDAR - BLOCO A Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04717-004

Data de Início: 10/09/2012

Previsão de Término: 10/08/2013

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Industrial Código: 

Proprietário: KLABIN S.A. CPF/CNPJ: 89.637.490/0001-45

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:40,00 22/11/2012 40,00 92221220121553000 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

KLABIN S.A. - CPF/CNPJ: 89.637.490/0001-45

ROMUALDO HIRATA - CPF: 451.014.698-15

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do 
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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ANEXO II 
Traçado Detalhado do Ramal Rodoviário da KLABIN 
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ANEXO III 

Traçado Detalhado do Ramal Ferroviário da KLABIN 
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ANEXO IV 
Projeto Básico do Ramal Ferroviário 
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2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

2.1 Introdução 
O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto contempla a descrição e 
análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 
caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
consideraram: 

a) o meio físico – subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 
topografia, os tipos e aptidões do solo, os recursos hídricos; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as 
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 
ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 
culturais da comunidade, as realizações de dependência entre a sociedade local, os 
recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

Dessa forma, obteve-se um conhecimento da região antes da implantação das obras, 
que servirá de referência para a avaliação dos impactos advindos das mesmas e da 
operação da rodovia e da ferrovia.  

2.2 Áreas de Influência 

2.2.1 Área de Influência da Rodovia 
A abrangência dos empreendimentos rodoviários, quanto à natureza de suas 
intervenções, analisa as atividades associadas aos serviços, agregando-as em grupos 
que expressam graus variados de complexidade, quanto às transformações ou 
interferências ao meio ambiente, quando serão implementadas (DNIT, 2006). 

Estes grupos de atividades e serviços envolvem um grande elenco e diversidade de 
ações, cobrindo desde os serviços de conservação de rotina, a manutenção ou 
reabilitação de nível de serviço prestado pela rodovia, com ou sem melhorias 
operacionais, até a construção de novos segmentos rodoviários, como o caso do 
presente projeto.  

Fundamenta-se a constituição de grupos de atividades e serviços quanto à natureza da 
intervenção, pois no meio ambiente prevalece o princípio de causa e efeito, portanto, 
quanto maior for a atividade transformadora, maior será a intervenção sobre os fatores 
ambientais de um ecossistema, resultando maior alteração ambiental. 

A delimitação das áreas de influência de um determinado projeto é um dos requisitos 
legais (Resolução CONAMA nº 001/1986) para a avaliação de impactos ambientais, e 
se constitui de grande importância para o direcionamento da coleta de dados, voltada 
para o diagnóstico ambiental. 

As áreas de influência direta e indireta foram definidas e delimitadas levando-se em 
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consideração os impactos resultantes das atividades do empreendimento sobre os 
recursos naturais (vegetação, fauna, recursos hídricos) e sobre os aspectos 
socioeconômicos (população atingida, vias de acesso, transporte de matérias-
primas/produtos, infraestrutura urbana social, absorção de mão de obra etc.), conforme 
orienta a Resolução CONAMA nº 001/1986. Neste caso, a delimitação dessa área, 
leva em consideração o alcance e a intensidade dos impactos inerentes das atividades 
de implantação e operação do Ramal Rodoviário. A área de influência do 
empreendimento foi dividida em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 
Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII),  que  representa  os  
espaços  territoriais  relativos,  respectivamente,  aos  impactos  diretos  e  indiretos  do  
empreendimento. 

Área Diretamente Afetada 

A Área Diretamente Afetada (ADA), neste estudo, foi definida como sendo aquela 
que sofre diretamente as intervenções de implantação e operação da atividade 
desenvolvida pelo Ramal Rodoviário. Essa área compreende o eixo estradal, 
totalizando 15m de cada lado (faixa de domínio), a partir do eixo da rodovia, numa 
extensão de aproximadamente 18,8 km. 

Área de Influência Direta 

A  Área  de  Influência  Direta  (AID)  é  a  área  sujeita  aos  impactos  diretos  do  
empreendimento. A delimitação desta área é em função das características físicas e 
biológicas dos ecossistemas a serem estudados e das características da atividade. 

Adotou-se como AID a superfície envolvida por uma linha de 200 m, a partir do eixo 
da rodovia em ambos os lados, numa extensão de aproximadamente 18,8 km. 

Os estudos referentes ao diagnóstico da AID tiveram um enfoque mais direto e mais 
detalhado da área considerada, apoiado tanto nas informações dos dados secundários 
disponíveis, como principalmente nas observações de campo. 

Área de Influência Indireta 

A Área de Influência Indireta é aquela real ou potencialmente sujeita aos impactos 
indiretos da implantação e operação do Ramal Rodoviário, abrangendo os 
ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações 
ocorridas na AID. 

Considerando a escala e as características do empreendimento, como ponto de partida, 
definiu-se  uma área  de  entorno  de  1,0  km a  partir  do  eixo  da  rodovia  em ambos  os  
lados, numa extensão de aproximadamente 18,8 km. 

Com relação aos estudos do meio socioeconômico definiu-se os seguintes municípios 
como área de influência indireta: Ortigueira-PR e Telêmaco Borba-PR. 

Os estudos referentes ao diagnóstico da AII, de modo geral baseados principalmente 
em informações de dados secundários, terão como principal objetivo proporcionar o 
entendimento e a compreensão contextual da realidade que envolve e situa o local 
onde o empreendimento será desenvolvido. Nesse caso, o nível das informações 
tratadas teve um caráter regional, e quando necessário, foram complementadas e 
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atualizadas por informações adicionais de campo. 
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Figura 2.6.1-1: Áreas de Influência da Rodovia. 
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2.2.2 Área de Influência da Ferrovia 

Considerações Preliminares 
A construção de uma obra como um ramal Ferroviário trará benefícios econômicos 
com repercussões positivas em nível do desenvolvimento regional, significando o 
aumento da atratividade de toda a região em termos de alternativa locacional para 
novos investimentos, em especial aqueles ligados à agroindústria. 

Tal constatação traz em seu bojo a necessidade de estabelecer limites aos estudos, 
projetos e ações ligadas à proteção ambiental derivada da construção e operação de 
um ramal ferroviário. Esses limites são os mesmos que determinam a eficácia das 
ações que podem ser desencadeadas a partir da empresa por um lado, e, por outro 
lado, pelo Governo Federal e Estadual nas áreas de influência indireta. Registra-se que 
as ações possíveis na área de influência dependem de decisões sociais que envolvem 
aquelas regiões (congresso nacional, assembleias legislativas estaduais e câmaras 
municipais, com preponderância do desejo das sociedades organizadas existentes 
localmente ou de instituições não envolvidas no projeto), e não são alcançáveis pelas 
decisões políticas ou opiniões técnicas tomadas. 

Como consequência, o conjunto dos estudos envolvidos neste trabalho estará limitado 
à área diretamente afetada, à área de influência direta e área de influência indireta. 

A delimitação das áreas de influência de um determinado projeto é um dos requisitos 
legais (Resolução CONAMA nº 001/1986) para a avaliação de impactos ambientais e 
se constitui de grande importância para o direcionamento da coleta de dados, voltada 
para o diagnóstico ambiental. 

As áreas de influência direta e indireta foram definidas e delimitadas levando-se em 
consideração os impactos resultantes das atividades do empreendimento sobre os 
recursos naturais (vegetação, fauna, recursos hídricos) e sobre os aspectos 
socioeconômicos (população atingida, vias de acesso, transporte de matérias-
primas/produtos, infraestrutura urbana social, absorção de mão de obra etc.), conforme 
orienta a Resolução CONAMA nº 001/1986. Neste caso, a delimitação dessa área, 
leva em consideração o alcance e a intensidade dos impactos inerentes das atividades 
de implantação e operação do Ramal Ferroviário. A área de influência do 
empreendimento foi dividida em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 
Influência Direta (AID) e Área  de  Influência  Indireta  (AII), que representam os 
espaços  territoriais  relativos,  respectivamente,  aos  impactos  diretos  e  indiretos  do  
empreendimento. 

Área Diretamente Afetada 
A Área Diretamente Afetada (ADA), neste estudo, foi definida como sendo aquela 
que sofre diretamente as intervenções de implantação e operação da atividade 
desenvolvida pelo Ramal Ferroviário. Essa área compreende o traçado da ferrovia, 
totalizando 15 m de cada lado (faixa de domínio), a partir do eixo da ferrovia, numa 
extensão de aproximadamente 23,1 km. 
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Área de Influência Direta 
A  Área  de  Influência  Direta  (AID)  é  a  área  sujeita  aos  impactos  diretos  do  
empreendimento. A delimitação desta área é em função das características físicas e 
biológicas dos ecossistemas a serem estudados e das características da atividade. 

Adotou-se como AID a superfície envolvida por uma linha de 200 m, a partir do eixo 
da ferrovia em ambos os lados, numa extensão de aproximadamente 23,1 km. 

Os estudos referentes ao diagnóstico da AID tiveram um enfoque mais direto e mais 
detalhado da área considerada, apoiado tanto nas informações dos dados secundários 
disponíveis, como principalmente nas observações de campo. 

Área de Influência Indireta 
A Área de Influência Indireta é aquela real ou potencialmente sujeita aos impactos 
indiretos da implantação e operação do Ramal Ferroviário, abrangendo os 
ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações 
ocorridas na AID. 

Considerando a escala e as características do empreendimento, como ponto de partida, 
definira-se uma área de entorno de 1,0 km a partir  do eixo da ferrovia em ambos os 
lados, numa extensão de aproximadamente 23,1 km. 

Com relação aos estudos do meio socioeconômico, definiu-se os seguintes municípios 
para a área de influência indireta: Ortigueira-PR e Telêmaco Borba-PR. 

Os estudos referentes ao diagnóstico da AII, baseados principalmente em informações 
de dados secundários, terão como principal objetivo proporcionar o entendimento e a 
compreensão contextual da realidade que envolve e situa o local onde o 
empreendimento será desenvolvido. Nesse caso, o nível das informações tratadas teve 
um caráter regional, e quando necessário, foram complementadas e atualizadas por 
informações adicionais de campo. 
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Figura 2.6.2-1: Áreas de Influência da Ferrovia. 
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2.3 Diagnóstico Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socieconômico 

2.3.1  Diagnóstico do Meio Físico 

Aspectos Metodológicos 

Para realização dos levantamentos necessários para a área em estudo e as 
características particulares dos empreendimentos propostos, obras lineares com 
movimentação de terras, a metodologia empregada empreendeu a pesquisa 
bibliográfica dos diferentes temas que compõe o diagnóstico do meio físico associada 
à visita de campo, com coleta de informações de relevância e amostragens com 
laudos. Os pontos visitados em campo são descritos na Tabela 2.3.1-1. As 
informações referentes aos dados obtidos são discutidas nos diversos itens do 
relatório. A Figura 2.3.1-1 mostra a localização dos pontos em relação às áreas de 
impacto dos empreendimentos previstos. 

Foram utilizados dados primários recentes de qualidade do ar e ruído na região. 

Foram também realizadas coletas de dados primários de amostras de água superficial, 
água subterrânea e solos com o objetivo de caracterização do quadro ambiental da área 
no  entorno  dos  empreendimentos.  Foi  também  verificada  e  consolidada  para  este  
estudo, a campanha de sondagens geotécnicas à percussão, com realização dos ensaios 
SPT na região de ligação entre os acessos ferroviário e rodoviário e na área da futura 
unidade industrial da Klabin.  

As amostras coletadas foram enviadas a laboratório para análise de espectro de 
interesse em cada caso. Os resultados obtidos nas análises estão discutidos nos itens 
referentes a cada tema. O Mapa de Localização das Investigações Realizadas (Figura 
2.3.1-2) mostra os locais onde foram coletadas as amostras de água, solo e sondagens 
as percussões realizadas. 

Tabela 2.3.1-1: Pontos visitados em campo. 

Ponto 
Coordenadas 

Descrição 
N E 

032 7313689,02 517152,69 

Solo areno-argiloso, avermelhado, com evidente presença de 
quartzo na análise táctil visual realizada. No perfil observa-se 
apesar de pequena altura do corte, presença de pequenos 
sulcos erosivos. A observação destes pequenos processos pode 
sugerir condições de avaliação do desencadeamento destes 
processos em áreas de iguais características pedológicas. 

034 7316890,27 519242,41 

Inspeção de corte com perfil de solo vermelho, por vezes 
vermelho amarelado, areno-argiloso, com pequenos 
fragmentos (milimétricos), por vezes argilo-arenoso. Pequeno 
corte de vicinal. Verifica-se que a presença de trincas no 
material (possível expansibilidade) acarreta o tombamento de 
placas de solo, tendo em vista a verticalidade do solo. Nestes 
locais,  em  taludes  mais  altos  não  se  recomenda  o  corte  
verticalizado do maciço de solo. 

036 7313129,91 518459,02 Observação talude de corte de acesso de vicinal, em material 
predominantemente siltoso, provavelmente siltito da 
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Formação Rio Bonito. No perfil são frequentes as 
intercalações de material calcário. Verifica-se o 
empastilhamento de amostras do perfil de alteração do maciço 
sedimentar, bem como a presença de horizontes maciços, 
intercalados com horizontes com estratificação incipiente. 

065 7312371,67 538986,04 

Inspeção de erosão em calha em estrada vicinal com relevo em 
declive e presença de água. A água pela calha, devido à 
inexistência de equipamentos simples de controle de fluxo, 
pode causar maior erosão nas cheias e períodos chuvoso, 
tendo em vista a possibilidade de erosão do horizonte superior, 
predominantemente areno-argiloso. 

066 7312689,92 538590,84 

Verificação de córrego intermitente nas proximidades do 
traçado da rodovia, onde se verifica a presença de cascalheira 
com blocos de rochas afaníticas, densas, com presença de 
esfoliação esferoidal. 

067 7313488,33 538507,45 

Inspeção de bota fora provável existente lateralmente a estrada 
vicinal.  O  material  pode  ser  de  origem  da  limpeza  e   
patrolagem da própria estrada de acesso. Solo argilo-arenoso, 
vermelho com relativo grau de umidade, observado não 
compactado.  

068 7314455,00 537520,72 

Observação de corte em pista e limpeza de vegetação para 
acesso a área contigua a estrada vicinal. O corte permitiu a 
exposição do solo argilo-arenoso, por vezes areno-argiloso, 
avermelhado. 

070 7317720,21 532408,80 

Inspeção de área locada na região da estrada de acesso.  
Inspeção de corte de solo areno-argiloso, com horizontes 
argilosos, com presença de trincas. Existência de horizontes 
arenosos  de  solo,  bem  como  sedimentos  recentes,  areias  
quartzosas de proveniência incerta. Em alguns pontos os solos 
recentes têm origem nos cortes e superfícies limpas para 
agricultura de materiais predominantemente arenosos. 

071 7318018,37 531868,47 

Observação de erosão linear em estrada de acesso em 
argissolos típicos. Os cascalhos verificados foram 
transportados para o local, inclusive com concentração destes 
em pontos de alagamento, para tentativa de continuidade na 
utilização do acesso. 

072 7318943,49 531059,78 Observação do Rio Tibagi em região onde será o trajeto da 
rodovia 

074 7312665,60 520960,04 

Inspeção de afloramentos de diamictito, em área onde 
provavelmente ocorreram retiradas de material para 
empréstimo. Presença de rocha de composição 
predominantemente síltica, com estratificação incipiente, com 
presença de blocos milimétricos a centimétricos na matriz.  

078 7314148,10 516244,03 

Observação talude de corte de acesso de vicinal, em material 
predominantemente siltoso, provavelmente siltito da 
Formação Rio Bonito. No perfil são frequentes as 
intercalações de material calcário. Verifica-se o 
empastilhamento de amostras do perfil de alteração do maciço 
sedimentar, bem como a presença de horizontes maciços, 
intercalados com horizontes com estratificação incipiente 

079 7314077,97 516522,30 
Observação de afloramento de corte em vicinal, com 
exposição de siltitos com laminação plano paralela, com 
presença de horizontes quartzosos. 
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080 7316143,57 519402,65 

Observação de calha de drenagem com erosão em evolução, 
tendo em vista a presença constante de água. Pode existir 
nascente na região. Área onde ocorrerá a implantação da 
ferrovia.  

081 7318930,12 525146,10 Erosão em calha de estrada associada a existência de material 
areno-argiloso, em área típica de latossolos.  

082 7317579,12 527396,01 Corte em de solo areno-argiloso, amarelado a avermelhado nas 
proximidades da LT e rodovia 

083 7316556,42 528159,39 Rio Tibagi, na região da nova unidade industrial da Klabin. 

084 7316295,31 528175,06 

Observação de talude, onde foi implantado aterro para 
construção da rodovia, em área contígua ao Rio Tibagi. 
Existência de horizontes com erosão diferencial em 
desenvolvimento. 

085 7315737,57 528638,21 

Inspeção de taludes em áreas de empréstimo de material para 
construção. A área degradada não foi recuperada, verificando-
se desprendimento de pequenos fragmentos e solo. Material 
arenoso com presença de blocos de rocha afanítica, provável 
dique. 

087 7313420,57 530138,97 

Inspeção de afluente da margem esquerda do Rio Tibagi. 
Local com presença de taludes de aterro para a implantação da 
estrada. Presença de blocos de basalto no enrocamento 
presente na base do talude. 

 

Figura 2.3.1-1: Localização dos pontos visitados em campo. 
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O diagnóstico do meio físico ora apresentado procurou retratar a qualidade ambiental 
atual das áreas de interferência consideradas para a implantação da Ferrovia e Rodovia 
de Acesso à Nova Fábrica de Papel e Celulose da Klabin, na cidade de Ortigueira, 
Estado do Paraná, indicando as principais características dos diversos fatores que 
compõem o sistema ambiental, para permitir o entendimento da dinâmica e as 
interações existentes com o meio físico. 

Os estudos que consideram as interferências locais dos empreendimentos foram 
realizados através de inspeção na área afetada e no registro fotográfico de feições de 
interesse, associados às informações de gabinete disponíveis. 

Ressalta-se,  que  a  AID  da  ferrovia  é  de  27  km  de  extensão  e  2  km  de  largura,  
perfazendo 45 km2, no município de Ortigueira. 

No caso da rodovia, a AID é de 19 km de extensão e 2 km de largura, perfazendo 38 
km2, nos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba. 
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Figura 2.3.1-2: Mapa de localização das investigações realizadas 
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2.3.1.1 Geologia 
Em termos geológicos, a região compreendida pela área em que  estão inseridas a 
Rodovia e a Ferrovia de acesso à Nova Unidade da Klabin está inserida no contexto 
geológico de rochas de idade Paleozóica, representadas por sedimentos/rochas 
sedimentares, que fazem parte da Bacia Sedimentar do Paraná. 

O Mapa Geológico (Figura 2.3.1.1-7) apresenta a distribuição espacial das unidades 
geológicas existentes na região dos empreendimentos, tendo como base o Mapa 
Geológico do Estado do Paraná, elaborado pelo Serviço Geológico do Paraná 
(MINEROPAR), no ano de 2001, de escala. A região é representada geologicamente 
pelos seguintes grupos descritos a seguir. Convém destacar, que não é objeto deste 
diagnóstico a análise pormenorizada de todas as divisões propostas para a geologia da 
região, tendo em vista o caráter do mesmo. As subdivisões apresentadas estão 
baseadas em autores que são descritos ao longo do texto. 

Grupo Itararé Indiviso (PCi) 

O Grupo Itararé, unidade basal do Supergrupo Tubarão, de idade permocarbonífera, 
corresponde a uma complexa associação de litotipos (e.g. tilitos, diamictitos, varvitos, 
arenitos e folhelhos), depositada sob condições flúvio-glaciais, glácio-marinhas e 
marinhas, em consequência do degelo das geleiras desenvolvidas sobre extensa área 
da margem meridional do Gondwana (Milani et al., 1994). França & Potter (1988), 
propuseram uma nova subdivisão do Grupo Itararé em três novas formações 
denominadas de Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba, extensível a toda Bacia do 
Paraná. Estes autores mantiveram a denominação de Formação Aquidauana para os 
sedimentos terrígenos avermelhados ocorrentes na porção norte-noroeste da bacia. 

A Formação Lagoa Azul, composta por arenitos, folhelhos e diamictitos, constitui a 
unidade basal e não-aflorante do Grupo Itararé, ocorrente na região norte do Estado de 
Paraná e sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul (França & Potter, 1988). 
Repousando sobre os litotipos da Formação Lagoa Azul ou, na ausência desta, sobre 
unidades mais antigas, ocorre a Formação Campo Mourão, constituída 
predominantemente por arenitos com folhelhos, siltitos, diamictitos e lamitos seixosos 
subordinados (França & Potter, 1988). Já o Arenito Vila Velha contem as esculturas 
naturais  ocorre  sob  a  forma  de  morros  testemunhos  ou  platôs,  isolados  das  áreas  
principais de afloramentos do Grupo Itararé, que são sustentados por arenitos 
conglomeráticos, diamictitos, ritmitos, argilitos e folhelhos da parte basal do Itararé 
(Melo & Coimbra, 1996).  

Formação Rio Bonito (Prb) 

A Formação Rio Bonito, depositada sobre a Formação Itararé, foi dividida em três 
intervalos denominados membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis. O Membro 
Triunfo  é  representado  por  três  ciclos  de  sedimentação.  Num dos  ciclos,  com maior  
contribuição terrígena, predominam arenitos finos, por vezes conglomeráticos, 
intercalados  com  siltitos  e  argilitos  cinza  escuros,  carbonosos  contendo  restos  de  
vegetais na porção superior, sugerindo depósitos de barras em ambiente deltaico a 
fluvial. Segundo alguns autores, a espessura deste pacote na região está entre 14 e 17 
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metros.  

O Membro Paraguaçu constitui-se numa sequência de siltitos e argilitos cinza a cinza 
esverdeados, por vezes marrons, intercalados com camadas de arenitos finos e siltitos 
arenosos e leitos de rochas carbonáticas. Sua sedimentação é interpretada como 
plataforma rasa de planície de maré, constituindo uma sequência transgressiva.  

Formação Palermo (Pp) 

Esta formação é constituída por um espesso pacote de siltitos cinzentos a esverdeados, 
às vezes arenosos, com estratificação cruzada de pequeno porte e restos fósseis de 
vegetais, de idade permiana. Apresentam na porção basal intercalações de camadas de 
siltitos e arenitos finos, de coloração cinza-esverdeada e aspecto maciço. Suas 
características litológicas e sedimentares indicam um ambiente de sedimentação de 
origem marinha rasa, abaixo do nível de influência das ondas. 

As litologias pertencentes à Formação Palermo afloram de maneira expressiva na 
porção oriental do território de Lajeado Bonito e estão representadas 
predominantemente por siltitos, arenitos finos, subordinadamente argilitos e folhelhos 
cinza, além de calcários cinza-claros. Os siltitos arenosos e arenitos finos são 
predominantes em toda a sua espessura e apresentam uma coloração cinza-médio e 
cinza-claro, micáceos, localmente calcíferos, com laminações paralelas e irregulares, 
além de bioturbações 

As rochas da Formação Palermo originam um relevo mais plano na região, com 
espesso manto de alteração, formando latossolos argilosos bem desenvolvidos, 
cultiváveis, e depósitos argilosos, com excelente aproveitamento para uso cerâmico 
pelas olarias locais. Esta formação apresenta altos índices de porosidade e 
permeabilidade. 

Formação Irati (Pi) 

Esta formação é constituída por argilitos e folhelhos intercalados, de cores cinza 
escuro, por vezes pirobetuminosos e associados a níveis de calcários, bastante 
silicificados em superfície. A laminação dos folhelhos é plano-paralela e rítmica nas 
seções em que se intercalam folhelhos e calcários. Os leitos carbonatados mostram 
marcas de ondas, laminação cruzada e convoluta, oólitos e brechas intraformacionais.  

Na região, a Formação Irati ocorre em nível estratigráfico definido, de contatos 
concordantes com as Formações Palermo (inferior) e Serra Alta (superior). As rochas 
dessa formação sustentam cristas íngremes e alinhadas, com vales bastante 
encaixados.  

Formação Serra Alta (Psa)  

Esta formação é constituída por uma sequuência bastante uniforme de argilitos, além 
de intercalações de folhelhos e siltitos cinza-médio e delgadas lentes calcíferas de cor 
cinza-claro. As características litológicas e estruturas sedimentares refletem um 
ambiente marinho de águas calmas e relativamente profundo, abaixo do nível de ação 
das ondas.  

A Formação Serra Alta apresenta expressiva faixa de afloramento na porção oeste do 
município de Estrela. Em termos geomorfológicos as rochas desta formação 
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originam terrenos pouco dobrados, com vertentes amplas e vales encaixados em forma 
de V. Os solos sobre essas rochas são argilosos e pouco desenvolvidos. Devido ao 
caráter essencialmente argiloso das litologias que compõem a Formação Serra Alta, 
estas rochas são altamente favoráveis ao fornecimento de matéria-prima para a 
cerâmica vermelha.  

Formação Teresina (Pt) 

A Formação Teresina tem pequena representatividade nas áreas de influência dos 
empreendimentos previstos, pois aflora na região extremo noroeste (ver Mapa 
Geológico – Figura 2.3.1.1-7) na região do município de Imbituva, na divisa com o 
Município de Prudentópolis. Esta formação é caracterizada pela intercalação de 
argilitos e folhelhos cinzaescuros com siltitos e arenitos muito finos, cinza-claros. As 
feições sedimentares indicam um ambiente de deposição marinho raso, sob influência 
de marés. Mostra contato gradacional com a Formação Serra Alta (inferior). 

Sedimentos Recentes (Qha) 

Com idades inferiores a 1,8 milhões de anos, recobrem parcialmente as rochas da 
região, em seus vales e encaixes de drenagem. São originados por erosão e deposição 
dos produtos do intemperismo de litologias mais antigas. O processo formador é 
hidráulico-deposicional, fluvial no interior do continente, condicionado às calhas de 
drenagem dos rios e planícies de inundação, e marinho e deltaico na faixa litorânea.  

Depósitos aluvionares mais antigos passam, com o avanço do processo erosivo e 
consequente sobreposição de camadas, a constituírem paleoterraços em posição 
topográfica superior aos aluviões mais recentes. Depósitos coluviais ocorrem 
localmente em encostas e são provenientes de movimentos de massas. Sua formação 
teve iniciou no período Quaternário e permanece ocorrendo devido ao avanço do 
intemperismo, erosão e retrabalhamento dos sedimentos e rochas preexistentes. 

ASPECTOS ESTRUTURAIS REGIONAIS 

Em termos estruturais regionais, o diversos estudos realizados na região do 
empreendimento indicam a presença de grande número de zonas de fraqueza como 
falhas e fraturas elementos estruturais reconhecidos na Bacia do Paraná, Zalán et al. 
(1990), concentradas segundo três direções principais: NE-SW (N50-70E), paralelas 
às estruturas do embasamento proterozóico; NW-SE (N45-60W), relacionadas com a 
ruptura do Gondwana e, no caso, o Arco de Ponta Grossa; E-W, paralelas a zonas de 
fraturas oceânicas. É evidente o domínio da estrutura do Arco de Ponta Grossa na 
região do empreendimento, notado através da orientação de vertentes e contato 
litológico, estruturas de direção predominante NW-SE (Mapa Geológico – Figura 
2.3.1.1-7).  

Estes três sistemas de estruturas ocorrem na área estudada, principalmente na forma 
falhas e de fraturas com deslocamento desprezível ou inexistente. Segundo Zalán et al. 
(1990) Falhas e fraturas do sistema NW-SE encontram-se muitas vezes penetradas por 
intrusões básicas relacionadas ao Magmatismo Serra Geral, originando o grande 
enxame de diques da região. Segundo ainda Melo e Coimbra (1996), outros dois 
sistemas de fraturas tectônicas ocorrem nos arenitos da região, as subverticais com 
distribuição concêntrica, paralelamente às bordas do platô arenítico e as suborizontais 
parcialmente controladas pela estratificação e originadas por alívio de carga. 
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Considerando-se a região dos empreendimentos, descreve-se na literatura uma 
característica dos diamictitos do Grupo Itararé que é o fato de apresentarem regolito 
contendo muitas concreções limoníticas, resultantes de sua decomposição intempérica. 
Estas concreções limoníticas comumente são exploradas como fonte de cascalho para 
o leito de estradas ou outros tipos de aterro. Embora já não exploradas, a exposição de 
horizontes inferiores do solo, pela remoção do material superficial, causa processos 
erosivos significativos (sulcos, ravinas), que determinam a necessidade de 
procedimentos para recuperação dessas áreas. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCAIS 

Considerando-se a implantação do ramal ferroviário, na porção Oeste da nova unidade 
industrial, verifica-se que seu traçado estará predominantemente assentado sobre os 
sedimentos da Formação Rio Bonito, com predominância para argilitos e siltitos, 
conforme fotos a seguir. Durante as inspeções de campo, foram verificados diversos 
afloramentos contendo características de estratificação planas paralela, com presença 
de siltitos laminados, com intercalações de material calcário, sendo ainda que foram 
verificados afloramentos com material arenítico, com traços de arenitos arcoseanos, 
sempre muito perturbados. Já a rodovia tem seu traçado predominantemente assentado 
sobre os sedimentos arenosos do Grupo Itararé Indiviso. Durante as inspeções de 
campo nesta região, diversos afloramentos indicaram a presença de materiais com 
predominância da fração arenosa. 

 

  
Figura 2.3.1.1-1: Afloramento de diamictito, em 
área onde provavelmente ocorreram retiradas de 
material para empréstimo. Presença de rocha de 
composição predominantemente síltica. 
 

Figura 2.3.1.1-2: Detalhe de talude do ponto 
anterior (Data da Foto: 15/11/2012). 
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Figura 2.3.1.1-3: Talude de corte de acesso de 
vicinal, em material predominantemente siltoso, 
provavelmente siltito da Formação Rio Bonito. 
No perfil são frequentes as intercalações de 
material calcário.  
 

Figura 2.3.1.1-4: Detalhe do maciço de rochas 
sedimentares, da foto anterior (Data da Foto: 
15/11/2012). 

  
Figura 2.3.1.1-5: Taludes em áreas de 
empréstimo de material para construção. A área 
degradada não foi recuperada, verificando-se 
desprendimento de pequenos fragmentos e 
solo. Material predominantemente arenítico, com 
presença de diques de rocha afanítica de 
pequenas dimensões (Data da Foto: 15/11/2012). 

Figura 2.3.1.1-6: Taludes em áreas de 
empréstimo de material para construção. A área 
degradada não foi recuperada, verificando-se 
desprendimento de pequenos fragmentos e 
solo.  

 
 

Para caracterização geológico-geotécnica da região dos empreendimentos, foi 
conduzida, além da visita de campo citadas nos Aspectos Metodológicos, uma 
campanha de sondagens a percussão, com ensaio SPT, na região de ligação entre a 
ferrovia e a rodovia, na área onde se implanta a nova unidade industrial da Klabin. A 
Tabela 2.3.1.1-1 mostra uma compilação dos resultados obtidos nas investigações. A 
localização em planta das sondagens realizadas encontra-se no Mapa Localização das 
Investigações Realizadas (Figura 2.3.1-2). Os perfis individuais de sondagem 
encontra-se no Laudos de Solo do Volume V – Laudos. 
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Tabela 2.3.1.1-1: Resumo dos resultados obtidos nas sondagens a percussão com 
ensaio SPT. 

Sondagem  
Sigla 

Coordenadas Profundidade 
total (m) Material predominante 

UTM_N UTM_E 

SP-2.103 7319244,778 525786,546 15,2 Silte argiloso, por vezes argila 
siltosa 

SP-2.104 7319889,855 525933,350 36,6 Silte argiloso, por vezes argila 
siltosa 

SP-2.105 7318928,587 526105,336 35,7 Silte argiloso 

SP-2.106 7318865,795 526331,730 29,5 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-2.107 7318865,795 526331,730 26,6 Argila siltosa 

SP-2.108 7319458,722 526453,448 38,4 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-2.109 7319910,881 526667,881 20,4 Silte argioso 

SP-2.110 7319716,961 527297,658 11,4 Argila acinzentada. 

SP-2.111 7319176,743 526962,277 7,3 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-2.115 7318506,382 527083,135 23,2 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-2.116 7317936,300 526812,001 38,3 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-AD.01 7319014,350 529030,110 19,8 Argila siltosa, por vezes argila, 
avermelhada 

SP-TV.01 7318226,410 527275,700 4,1 Argila siltosa 

SP-TV.01 (A) DESLOCADO 3,2 A NW 4,5 Argila siltosa 

SP-TV.02 7318370,830 527844,090 9,2 Argila arenosa, por vezes siltosa, 
intercalada com silte arenoso 

SP-TV.03 7318676,750 528346,560 8,9 Argila siltosa 

SP-TV.04 7319010,000 529333,180 7,8 Silte argiloso 

SP-TA.01 7319227,500 529658,400 8,5 Argila siltosa sobreposta a silte 
argiloso 

SP-TA.01 (A) DESLOCADO 4,1 A NW 18,2 Argila siltosa, por vezes silte 
argiloso 

SP-EM.01 7318470,600 530367,800 9,4 Argila acinzentada 

SP-EM.02 7317838,910 529585,770 15,3 Silte argiloso, por vezes argila 
siltosa 

SP-EM.03 7318343,120 528689,020 17,8 Silte arenoso, por vezes argiloso,  

SP-EM.04 7318930,630 528406,570 17,8 Silte arenoso, por vezes argiloso. 

 

Pelos resultados obtidos, em que pese o fato da profundidade das investigações 
realizadas, verifica-se a predominância de materiais finos, com solos por vezes 
argilosos, por vezes silto argilosos, com horizontes delgados de materiais granulares. 
Verificando-se os perfis individuais de sondagem, observa-se que o horizonte descrito 
como silte-argiloso, sempre em profundidades entre 8 e 10m, possui maior resistência 
a penetração, no ensaio SPT. Nos horizontes superiores, onde ocorrem intercalações 
de materiais granulares, verifica-se que a resistência à penetração esteve entre 6 a 11 
golpes. Verificou-se também profundidades de NA (Nível D’água) oscilando entre 6 e 
12m. 
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Figura 2.3.1.1-7 Mapa Geológico 
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2.3.1.2 Hidrogeologia 

Em termos hidrogeológicos, a área onde está inserido o acesso rodoviário e o ramal 
ferroviário, bem como a nova unidade industrial da Klabin, no Estado do Paraná, 
ocorre, principalmente, as Unidades Aquíferas, da Unidade Paleozóica Média-
Superior e Superior determinadas a partir de conjuntos litológicos, estruturais e de 
comportamento hidrogeológico similar, conforme exposto no PBH do Rio Tibagi 
(2009). 

Unidade Paleozóica Média-Superior 
Compreende litologias dos Grupos Itararé e da Formação Rio Bonito, abrangendo 
extensa área. Correspondem a cerca de 36% da área da Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi, são representadas principalmente por siltitos, folhelhos, calcários, camadas de 
carvão e arenitos, estes últimos da Formação Rio Bonito e que representam o maior 
potencial aquífero da unidade. Admite-se para esta unidade um potencial 
hidrogeológico de 5,6 L/s/km² (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Unidade Paleozóica Superior 
Compreende rochas do Grupo Passa Dois (Formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio 
do Rasto), abrangendo uma área de aproximadamente 2.734,87 km², cerca de 11% da 
área da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. São representadas principalmente por 
argilitos, folhelhos, lamitos, siltitos, calcários e arenitos e calcarenitos. Admite-se para 
esta unidade um potencial hidrogeológico de 3,6 L/s/km² (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Figura 2.3.1.2-1 são apresentadas as unidades aquíferas da Bacia Hidrográfica do 
rio Tibagi. 
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Figura 2.3.1.2-1: Unidades aquíferas da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do 
Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

 
Fonte: PBH – Rio Tibagi (2009) 

 

A disponibilidade hídrica subterrânea da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é 
apresentada na Tabela 2.3.1.2-1 e na Figura 2.3.1.2-2 a seguir. 

Tabela 2.3.1.2-1: Disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi. 

Unidade Aquífera Disponibilidade 
na Bacia (m³/h) 

Vazão Outorgável 

(%)¹ (m³/d)² 

Paleozóica Média Superior 181.393,83 20 653.017,80 

Paleozóica Superior 35.438,47 20 127.578,50 

TOTAL  -  - 780.596,30 

¹ % outorgável do recurso disponível. ² Vazão outorgável considerando uma média de 18 horas/dia de 
bombeamento. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
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Figura 2.3.1.2-2: Disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi. 

 
 

A vazão outorgável de águas subterrâneas é mais representativa na unidade aquífera 
Paleozóica Média Superior (653.017,80 m³/d), enquanto que na unidade aquífera 
Paleozóica Superior a vazão gira em torno de 127.578 m3. 

Considerando toda  a  bacia  do  Rio  Tibagi,  conforme exposto  no  PBH do Rio  Tibagi  
(2009), o balanço hídrico entre disponibilidade e demanda é apresentada na Tabela 
2.3.1.2-2 e na Figura 2.3.1.2-3 a seguir. 

Tabela 2.3.1.2-2: Balanço Hídrico da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, em m³/d. 

 Superficial Subterrânea Total 

Humano 295.094,24 42.529,85 337.624,10 

Comércio e Serviço 6.376,20 3.370,80 9.747,00 

Industrial 233.513,64 39.795,48 273.309,12 

Irrigação 143.632,46 1.583,91 145.216,37 

Dessedentação de Animais 21.935,15 30.333,32 52.268,47 

Aquicultura 4.286,76 0,00 4.286,76 

Extração mineral 100,33 42,99 143,32 

DEMANDA HÍDRICA 704.938,78 117.656,35 822.595,13 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA 32.334.142,93 2.054.734,02 34.388.876,95 

BALANÇO HÍDRICO 31.629.204,15 1.937.077,67 33.566.281,82 

Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
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Figura 2.3.1.2-3: Balanço Hídrico da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

 
 

De acordo com o balanço hídrico apresentado, observa-se que a disponibilidade 
hídrica da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é altamente favorável. Nessa Bacia a 
demanda hídrica corresponde a apenas 2,4% da disponibilidade total de água. Além 
disso,  nessa  Bacia  não  foi  possível  identificar  conflitos  quantitativos  referentes  à  
utilização da água. Caso existam, são pontuais (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

Atualmente  não  existe  uma  rede  de  monitoramento  sistemático  da  água  subterrânea  
realizado pelo órgão gestor de recursos hídricos do Estado. A avaliação da quantidade 
e qualidade da água é realizada através da análise dos dados apresentados pelos 
usuários para obtenção da outorga de uso da água, sendo sua frequência de renovação, 
geralmente, de cinco anos. Os parâmetros de análise físico-química e bacteriológica 
exigidos para outorga e sua renovação foram ampliados pela Instrução Normativa n° 
001/2006/SUDERHSA, permitindo uma caracterização hidroquímica com mais 
parâmetros. A avaliação e proposição da rede hidrometeorológica e de qualidade de 
água contida no Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLERH pretende implantar 20 
poços de monitoramento distribuídos em áreas de gestão estratégica (PBH do Rio 
Tibagi, 2009). 

Ainda não foram iniciadas as discussões sobre o enquadramento dos aquíferos 
paranaenses diante das diretrizes da Resolução CONAMA nº 396 de 03/04/2008, em 
função da carência de conhecimento mais detalhado do zoneamento hidroquímico dos 
aquíferos em termos de qualidade, da disponibilidade hídrica subterrânea e da 
inexistência de uma rede de monitoramento estratégico (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Porém, através de análises da água dos poços, apresentadas no PLERH (em 
elaboração), pode-se concluir pelas seguintes classificações das águas subterrâneas 
das 2 Unidades Aquíferas mais representativas da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, 
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em função da caracterização físicoquímica (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Paleozóica Média-Superior 

Na unidade média-superior, as águas do aquífero Itararé são de ótima qualidade para 
consumo humano. Tratam-se de águas bicarbonatadas cálcicas, com teor médio de 
cálcio de 14,0 mg/L; de magnésio, 1,5 a 6,0 mg/L; de sódio, entre 7 e 35 mg/L; e, de 
potássio 1,0 a 3,0 mg/L. A dureza total média de 60 mg de CaCO3/L (águas 
ligeiramente duras), com pH variando de 6,8 a 7,3, com sólidos totais dissolvidos 
variando de 100 a 150 mg/L. Na unidade média-superior, as águas do aquífero Rio 
Bonito são de ótima qualidade para consumo humano. Tratam-se de águas 
bicarbonatadas cálcicas, com teor médio de cálcio de 11,0 mg/L; de magnésio, 2,0 
mg/L; de sódio,  58,0 mg/L; e, de potássio 2,0 mg/L. Entre os ânions, o teor médio de 
bicarbonato é de 137 mg/L, de cloreto 1,8 mg/L. A dureza total média de 35 mg de 
CaCO3/L (águas moles), com pH próximo de 8,0, com sólidos totais dissolvidos 
médio de 200 mg/L (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Paleozóica Superior 

De acordo com a distribuição iônica média, admite-se classificar as águas subterrâneas 
da unidade paleozóica superior como sendo Bicarbonatadas Sódicas, apresentando 
conteúdo médio de 243 ppm (mg/L) de Sólidos Totais Dissolvidos (PBH do Rio 
Tibagi, 2009). 

Com o objetivo de verificar a qualidade ambiental de poços cacimbas e tubular raso na 
região dos empreendimentos, foi realizada campanha de analise de água subterrânea. 
O trabalho de campo foi realizado no município de Ortigueira – PR, pela equipe da 
Fadel Engenharia, em 4 pontos, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012.  

Para tanto foram observados os dispostos no Guia de Coleta e Preservação de 
Amostras da CETESB, na NBR 15847, de 21 de junho de 2010 - Amostragem de 
Águas Subterrâneas em Poços de Monitoramento, na PORTARIA MINISTÉRIO DO 
TRABALHO nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 - Procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e 
nas Resoluções CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 - Classificação e diretrizes 
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e CONAMA nº 420, de 28 
de dezembro de 2009 - Critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas. 

A coleta e análises de água subterrânea foram realizadas na área próxima ao traçado 
previsto para o ramal ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados 
apresentados na Tabela 2.3.1.3-3. Os pontos de coleta estão descritos no Mapa 
Localização das Investigações Realizadas (Figura 2.3.1-2). As fotos a seguir ilustram 
os pontos de coleta de amostras. 
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Tabela 2.3.1.2-3: Dados da coleta e dos pontos de água subterrânea. 

Ponto Descrição 
Coordenadas Data da 

coleta Horário 
S O 

01 Poço localizado na Fazenda 
Guapiuca, na Estrada Minuano. 24°17'16.60" 50°51'3.60" 26/09 17h 

02 
Poço localizado numa propriedade, 

Sitio Santo André, na Estrada 
Estratégica PR 160. 

24°14'31.30" 50°52'5.60" 26/09 15h30 

03 
Poço localizado atras de uma 

propriedade na comunidade da 
Campina dos Pupos. 

24°13'25.50" 50°44'21.40" 26/09 13h35 

04 Poço localizado no Parque 
Ecológico. 24°17'9.20" 50°35'22.30" 27/09 10h20 

 

  
Figura 2.3.1.2-4: Local de coleta “Ponto 01” Figura 2.3.1.2-5: Local de coleta “Ponto 02” 

 
 

Figura 2.3.1.2-6: Local de coleta “Ponto 03” Figura 2.3.1.2-7: Local de coleta “Ponto 04” 
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As análises físico-químicas e microbiológicas das águas subterrâneas coletadas foram 
realizadas pela BIOAGRI (certificada ISO17025), cujos resultados se encontram-se no 
Volume V - Laudos. Na Tabela 2.3.1.2-4 é apresentada uma síntese dos resultados da 
qualidade das águas subterrâneas em comparação com os padrões estabelecidos pela 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 420/2009. 

Tabela 2.3.1.2-4: Resultado das análises das águas subterrâneas coletadas nos pontos 
amostrais. 

PARÂMETRO UNIDADE Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Valores 

Orientadores 
CONAMA 420 

Acrilamida ug/L <0,1 <0,1 <0,1 0,15 - 
Alumínio ug/L 38,6 26,9 95,1 <1 3500 
Antimônio ug/L <1 <1 <1 <1 5 

Arsênio ug/L <1 <1 <1 <1 10 
Bário ug/L 44,3 19,3 19,2 36,3 700 
Boro ug/L <1 <1 <1 <1 500 

Cádmio ug/L <1 <1 <1 <1 5 
Chumbo ug/L <1 <1 <1 8,00 10 
Cloreto ug/L <500 1001 <500 <500 - 
Cobalto ug/L <1 <1 <1 <1 70 
Cobre ug/L <1 <1 <1 19,6 2000 
Cromo ug/L <1 <1 <1 <1 50 
Ferro ug/L 91,5 39,2 23,1 16,1 2450 

Fluoreto ug/L <50 <50 <50 <50 - 
Manganês ug/L 5,54 <1 12,2 <1 400 
Mercúrio ug/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Molibdênio ug/L <1 <1 <1 <1 70 
Níquel ug/L <1 <1 <1 <1 20 

Nitrato (como N) ug/L 2288 1265 376 179 10000 
Nitrito (como N) ug/L <20 <20 <20 <20 - 

Prata ug/L <1 <1 <1 <1 50 
Selênio ug/L <1 <1 <1 <1 10 
Sódio ug/L 831,7 1769,0 365,2 3189,0 - 

Sólidos Dissolvidos Totais ug/L 17000 48000 <5000 56000 - 
Sulfato ug/L <500 1533 <500 1951 - 
Vanádio ug/L <1 <1 <1 <1 - 

Zinco ug/L 6,16 7,08 1,16 40,9 1050 
Benzeno ug/L <1 <1 <1 <1 5 

Benzo(a)antraceno ug/L <0,1 <0,2 <0,01 <0,1 1,75 
Benzo(a)pireno ug/L <0,1 <0,2 <0,01 <0,1 0,7 

Cloreto de Vinila ug/L <1 <1 <1 2 5 
1,2-Dicloroetano ug/L <1 <1 <1 5 280 
1,1-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5  
Trans-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 - 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Valores 

Orientadores 
CONAMA 420 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) ug/L <2 <2 <2 10 - 
Diclorometano ug/L <1 <1 <1 10 - 

Estireno ug/L <1 <1 <1 5 20 
Etilbenzeno ug/L <1 <1 <1 5 300 

Índice de Fenóis ug/L <1 <1 <1 10 140 
PCB´s - Bifenilas 

Policloradas ug/L <0,01 <0,02 <0,001 0,01 - 

PCB 28 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 
PCB 52 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 101 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 
PCB 118 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 138 + PCB 158 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 
PCB 153 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 
PCB 180 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

Tetracloreto de Carbono ug/L <1 <1 <1 2 2 
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 

Triclorobenzenos ug/L <3 <3 <3 15 - 
Tetracloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 40 

Tolueno ug/L <1 <1 <1 5 700 
m,p-Xilenos ug/L <2 <2 <2 10 - 

o-Xileno ug/L <1 <1 <1 5 - 
Xilenos ug/L <3 <3 <3 15 500 
Cálcio ug/L 552,5 1701,0 152,1 1486,0 - 

Cor Aparente ug/L 5 10 <5 <5 - 
Dureza Total ug/L 121 139 152 148 - 

Gosto ug/L NO NO NO NO - 
Nitrogênio Amoniacal ug/L <0,1 0,1 <0,1 <0,1 - 

Nitrogênio Total Kjeldahl ug/L 0,15 0,63 0,12 0,12 - 
Odor ug/L NO NO NO NO - 

Potássio ug/L 745,4 1254,0 278,6 1624,0 - 
Carbonato (como CaCO3) ug/L <0,05 - - - - 

Bicarbonato (como CaCO3) ug/L <0,1 - - - - 
Alcalinidade Total ug/L - - - - - 

pH (a 25°C) UpH - - - - - 
Sulfeto de Hidrogênio ug/L 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

Surfactantes (como LAS) ug/L <0,1 0,11 <0,1 <0,1 - 
Acrilamida ug/L - - - - - 

Contagem Padrão de 
Bactérias Heterotróficas  1,50x10001 1,00x1004 1,90x1001 6,00x1000 - 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 27 6,8 5,5 <1,8 - 
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De  acordo  com  os  resultados  apresentados  na  Tabela  acima,  todas  as  amostras  
apresentam concentrações abaixo do valor de investigação estabelecido pela 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 420/2009. Com relação a coliformes termotolerantes 
observa-se que para consumo humano, segundo a PORTARIA MS 2914/2011, as 
concentrações estão acima do Valor Máximo Permitido – VMP (Ausência em 100 
mL),  ou  seja,  é  necessário  algum  tipo  de  tratamento,  como  cloração,  para  que  estas  
águas estejam em condições para consumo humano. 

 

2.3.1.3 Geomorfologia 
Em termos geomorfológicos regionais, a região de interesse a implantação da 
Rodovia, Ferrovia e infra-estrutura associada, está situada na Unidade Morfoestrutural 
Bacia Sedimentar do Paraná, no Segundo Planalto Paranaense, especificamente na 
Subunidade Planalto de Ortigueira, onde se localiza o município de mesmo nome, na 
margem esquerda do Rio Tibagi. O Mapa Geomorfológico (Figura 2.3.1.3-12) 
apresenta a espacialização das diferentes unidades subunidades inseridas na região dos 
empreendimentos. 

De acordo com o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006), 
o Planalto de Ortigueira, apresenta dissecação alta, classe de declividade 
predominante entre 6-30%, gradiente de 640 metros, com altitudes variando entre 500 
(mínima) e 1.140 (máxima). Segundo ainda o autor, as formas predominantes são 
topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V”. A direção geral da 
morfologia  é  NW/SE,  como  me  toda  a  região,  em  função  do  controle  estrutural  
assumido no contexto geológico. De menor interesse aos empreendimentos, fazendo 
limite com o Planalto Ortigueira no seu lado leste, ocorre a Subunidade Planalto de 
Ponta Grossa, com média dissecação, classe de declividade predominante entre 6-
30%, com relevo apresentando gradiente de 520 metros com altitudes variando entre 
560 (mínima) e 1.080 (máxima). As formas predominantes são topos alongados, 
vertentes retilíneas e côncavas e vales em “U”. 

Especificamente na região dos empreendimentos, inseridos totalmente no Planalto de 
Ortigueira, a área territorial sustentado pelas unidades sedimentares paleozóicas da 
Bacia do Paraná. 

Na litologia do Grupo Itararé, unidade geológica que ocupa a maior área do 
município, a morfologia típica se traduz por colinas suaves onduladas fortemente 
entalhadas por cursos d’água, por vezes formando escarpas íngremes. Outras vezes os 
vales são largos, com extensos depósitos aluvionares. Há áreas onde o relevo é 
caracterizado por uma topografia mais acidentada, com os diques de diabásio longos e 
estreitos tendo influência marcante no relevo regional. Em geral formam cristas bem 
nítidas na topografia, geralmente orientadas na mesma direção (NW).  

O relevo local indica uma evolução essencialmente erosiva, assinalada pela presença 
de pequenos saltos e numerosas corredeiras. O vale do Rio Tibagi mostra-se bastante 
ondulado  devido  à  presença  de  diques  e  soleiras  de  diabásio.  Estas  litologias  de  
característica intrusiva interpõem-se gerando uma geometria por vezes irregular nos 
corpos rochosos, em virtude da menor resistência física das rochas encaixantes, onde 
as rochas de natureza ígnea sobressaem-se na paisagem, formando linhas de 
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cristas paralelas e alinhamentos segundo a direção NW, mas de escala não mapeável 
no contexto do presente estudo. 

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Telêmaco Borba, 
em seu Relatório de Análise Integrada, Em termos de suscetibilidade à erosão, 
merecem destaque que áreas destinadas à futura ocupação deverão ser avaliadas e 
analisadas se são viáveis à edificação levando-se em conta as particularidades do meio 
físico, destacando especificamente o caso das vertentes com declividade  30%, sendo 
destinadas à manutenção da cobertura vegetal, ou quando esta for inexistente, a 
reposição deverá ser efetuada para que se evitem os movimentos de massa. As fotos a 
seguir destacam aspectos dos levantamentos de campo realizados, no tocante a 
observação das feições morfológicas dos terrenos onde se dará a implantação dos 
empreendimentos, bem como a análise dos fenômenos envolvidos no 
desencadeamento de processos erosivos. 
 

 

 
Figura 2.3.1.3-1: observação de acesso em área 
rural, com presença de blocos de rocha para 
diminuir a velocidade de escoamento de córrego 
intermitente que passa pelo local. Solo 
predominantemente areno-argiloso (Data da 
Foto: 15/11/2012). 
 
 
 

Figura 2.3.1.3-2: Idem foto anterior, em região 
onde o curso está contido na calha escavada na 
lateral do acesso.  
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Figura 2.3.1.3-3: observação de acesso 
escavado com denudação de solo argiloso. 
Observa-se que, mesmo com a concentração de 
pequena erosão linear no centro do acesso, não 
há evidente evolução do processo, 
provavelmente pela coesão do material 
associada à baixa declividade (Data da Foto: 
15/11/2012).  

Figura 2.3.1.3-4: observação de depósito recente 
(provavelmente tecnogênico) tendo em vista o 
decapeamento do solo para acessos a práticas 
agrícolas, no traçado da rodovia.  

  
Figura 2.3.1.3-5: observação da morfologia do 
terreno na região do Rio Tibagi, no traçado da 
Rodovia, próximo a Campina dos Pupos (Data 
da Foto: 15/11/2012).  

Figura 2.3.1.3-6: observação da morfologia do 
terreno na região do Rio Tibagi, no traçado da 
Rodovia, próximo a Campina dos Pupos (Data 
da Foto: 15/11/2012). 
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Figura 2.3.1.3-7: Observação de talude com 
pequenas cicatrizes de escorregamentos, 
motivadas pelo corte abrupto do pé do talude, 
para reconformação do acesso de terra. Ponto 
na região do traçado do ramal ferroviário.  
 
 

Figura 2.3.1.3-8: observação de evolução de 
processo erosivo em calha de drenagem que foi 
escavada em região onde se encontra lençol 
freático aflorante.  

 

 

Figura 2.3.1.3-9: Observação de calha de 
drenagem em vicinal.  

Figura 2.3.1.3-10: observação do contato entre o 
solo compactado para implantação da rodovia 
(solo mais escuro na foto) com menor densidade 
de processos erosivos lineares, com horizonte 
inferior (cinza) com maior densidade destes.  
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Figura 2.3.1.3-11: Detalhe da foto anterior.  
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Figura 2.3.1.3-12: Mapa Geomorfológico 
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2.3.1.4 Pedologia 
Segundo os dados pedológicos fornecidos pela KLABIN, associados ao exposto nos 
manuais pedológicos e nas definições da Embrapa, nas áreas de interesse direto e seu 
entorno, ocorrem solos de quatro tipos básicos: Argissolos, Cambissolos, Gleissolos, 
Latossolos, Neossolos, Nitossolos e os Argissolos. O Mapa Pedológico (Figura 
2.3.1.4-12) mostra a espacialização das unidades pedológicas existentes na região dos 
empreendimentos e foi baseado também de acordo com o exposto em MINEROPAR 
(2001). 

Argissolos 
São solos minerais, não-hidromórficos, com horizonte A ou E (horizonte de perda de 
argila, ferro ou matéria orgânica, de coloração clara) seguido de horizonte B textural, 
com nítida diferença entre os horizontes. Apresentam horizonte B de cor avermelhada 
até amarelada e teores de óxidos de ferro inferiores a 15%. Podem ser eutróficos, 
distróficos ou álicos. Têm profundidades variadas e ampla variabilidade de classes 
texturais. 

Segundo  a  EMBRAPA,  nesta  classe  de  solos,  podem  ocorrer  sérios  problemas  de  
erosão, verificados naqueles solos em que há grande diferença de textura entre os 
horizontes  A  e  B,  sendo  tanto  maior  o  problema  quanto  maior  for  à  declividade  do  
terreno. Nessas situações, é imprescindível a utilização intensiva de práticas de 
conservação do solo para evitar perdas por erosão. Os problemas podem ser mais 
graves ainda se o solo possuir cascalhos. 

Cambissolos 
São solos minerais não-hidromórficos, apresentando pequeno grau de 
desenvolvimento, com horizonte B incipiente (Bi) subjacente a qualquer tipo de 
horizonte superficial (EMBRAPA, 1999). Em função do seu estágio de evolução, 
possuem diferentes características em relação à cor, profundidade, textura, saturação 
por bases etc., sendo muito comum identificar-se algumas características herdadas 
diretamente do material de origem. 

Gleissolos 
Solos constituídos por material mineral com horizonte glei imediatamente abaixo de 
horizonte A, ou de horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura; ou horizonte 
glei começando dentro de 50 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 1999). Esta 
ordem tem restrita distribuição na área. A sequência de horizontes mais comuns revela 
um horizonte superficial rico em matéria orgânica, por isto de cores pretas. 

Latossolos 
Compreende solos minerais com elevado grau de desenvolvimento pedogenético, 
incorrendo na grande maioria dos casos em espessuras de solum superiores a 2 metros, 
ausência de minerais primários ou secundários facilmente intemperizáveis, capacidade 
de troca de cátions inferior a 17 cmolc/kg de argila sem correção para carbono, com 



      128069.10-1000-M-1500 
               

  36 
 

 

mineralogia de argila caulinítica ou oxídica (EMBRAPA, 1999). 

Nos latossolos argilosos, o cuidado com a erosão não é menos importante. Mesmos 
em  Latossolos  Roxos,  depois  do  manejo  do  solo,  o  risco  de  erosão  é  muito  grande,  
pois a chuva encontra o solo totalmente desprotegido. A estrutura forte, muito 
pequena e granular leva os latossolos argilosos a apresentar comportamento 
semelhante aos solos arenosos. Além disso, nos latossolos de textura argilosa a muito 
argilosa, quando intensamente mecanizados, a estrutura é destruída, levando à redução 
da porosidade do solo e consequente formação de uma camada compactada (20 a 30 
cm), dificultando o enraizamento das plantas e a infiltração da água da chuva. 

Neossolos 
São solos minerais não hidromórficos, onde os processos de pedogênese são muito 
incipientes, apresentando por esse motivo sequência de horizontes A sobre C ou Cr, 
ou mesmo diretamente sobre a rocha, podendo conter horizonte B genético, porém 
com espessura insuficiente para enquadramento diagnóstico (EMBRAPA, 1999). 

Em virtude da pequena expressão dos processos pedogenéticos normalmente 
apresentam-se rasos, com contato lítico dentro de 50 cm de profundidade. 
Compreende solos minerais de composição essencialmente de textura arenosa (classes 
de areia e areia franca) até a profundidade mínima de 150 cm ou até um contato lítico, 
desde que esse não ocorra dentro da profundidade de 50 cm, com sequência de 
horizontes  A  –  C,  sendo  que  a  fração  areia  contenha  mais  de  95%  de  quartzo,  
calcedônia e opala e, praticamente ausência de minerais primários facilmente 
alteráveis (EMBRAPA, 1999). Estão confinados as regiões de drenagem na área dos 
empreendimentos. 

Nitossolos 
São solos minerais, não-hidromórficos, apresentando cor vermelho-escura tendendo à 
arroxeada. São derivados do intemperismo de rochas básicas e ultrabásicas, ricas em 
minerais ferromagnesianos. Na sua maioria, são eutróficos com ocorrência menos 
frequentes de distróficos e raramente álicos. Quando comparados aos latossolos, as 
TRs apresentam maior potencial de resposta às adubações, consequência de sua CTC 
mais elevada (EMBRAPA, 1999). 

Apresentam horizonte B textural, caracterizado mais pela presença de estrutura em 
blocos e cerosidade do que por grandes diferenças de textura entre os horizontes A e 
B. A textura varia de argilosa a muito argilosa e são bastante porosos (normalmente a 
porosidade total é superior a 50%). Uma característica peculiar é que esses solos, 
como os Latossolos Roxos, apresentam materiais que são atraídos pelo imã. Seus 
teores de ferro (Fe2O3) são elevados (superiores a 15%). Apresentam riscos de erosão 
se estiverem localizados em relevos ondulados. Entretanto, se o solo for álico em 
profundidade, ocorrem limitações para o desenvolvimento radicular. 

Localmente, considerando-se o traçado dos empreendimentos, verifica-se que os 
mesmos se darão, predominantemente, sobre os latossolos, por vezes latossolos 
argilosos, e sobre os argissolos, na região próxima a calha do Rio Tibagi. Na região do 
ramal ferroviário, estão também expostos cambissolos, notadamente na região do 
entroncamento do ramal com a estrada PR-340. As fotos a seguir mostram as 
características dos afloramentos e perfis de solos inspecionados durante as visitas de 
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campo. 
 
 

  
Figura 2.3.1.4-1: Pilhas de bota fora com 
presença de latossolo argiloso, provavelmente 
proveniente de escavações para implantação de 
acessos (Data da Foto: 14/11/2012). 

Figura 2.3.1.4-2: Pilhas de bota fora com 
presença de latossolo, provavelmente 
proveniente de escavações para implantação de 
acessos (Data da Foto: 14/11/2012). 
 

  
Figura 2.3.1.4-3: Inspeção de área locada na 
região da estrada de acesso.  Inspeção de corte 
de solo areno-argiloso, com horizontes 
argilosos, com presença de trincas. Existência 
de horizontes arenosos de solo, bem como 
sedimentos recentes, areias quartzosas de 
proveniência incerta.  

 

Figura 2.3.1.4-4: Região com presença de 
argissolos, e horizontes de latossolos, no 
traçado da rodovia em região próxima ao Rio 
Tibagi. Notar a presença de poças d’água, 
condição que exemplifica a baixa 
permeabilidade deste solo (Data da Foto: 
14/11/2012).  
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Figura 2.3.1.4-5: Inspeção de área locada na 
região da estrada de acesso.  Inspeção de corte 
de solo areno-argiloso. Em alguns pontos os 
solos recentes têm origem nos cortes e 
superfícies limpas para agricultura de materiais 
predominantemente arenosos (Data da Foto: 
14/11/2012). 

Figura 2.3.1.4-6: Região próxima ao Rio Tibagi, 
em local com presença de solos resultado de 
processos erosivos e carreamento laminar. 

 
Figura 2.3.1.4-7: Inspeção de corte com perfil de 
solo vermelho, por vezes vermelho amarelado, 
areno-argiloso, com pequenos fragmentos 
(milimétricos), por vezes argilo-arenoso. Pequeno 
corte de vicinal. Verifica-se que a presença de 
trincas no material (possível expansibilidade) 
acarreta o tombamento de placas de solo, tendo 
em vista a verticalidade do solo.  

 
 

Levantamento De Solos  
Com o objetivo de se verificar o quadro ambiental para a região dos empreendimentos 
previstos, procedeu-se a uma campanha de coleta de amostras de solo. O trabalho de 
campo foi realizado nos municípios de Telêmaco Borba e – PR, pela equipe da Fadel 
Engenharia, em 4 pontos, no dia 25 de setembro de 2012.  

Foram respeitados os dispostos em normas e padrões aplicáveis, em especial a 
Resolução CONAMA 420 de 28 de dezembro de 2009, a NBR 6484/80 - Execução de 
sondagens de Simples Reconhecimento dos solos, NBR 9603/86 - Execução de 
sondagem à Trado, NBR 6457/- Amostras de Solo, NBR 9820/97 – “Coleta de 
amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagem”. A 
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coleta e análises de solo foram realizadas na área próxima ao traçado previsto para o 
ramal ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados apresentados na 
Tabela 2.3.1.4-1 a seguir. O Mapa Localização das Investigações Realizadas (Figura 
2.3.1-2) mostra a localização dos pontos amostrados. As fotos a seguir mostram a 
realização do trabalho de coleta nos pontos determinados. 

Tabela 2.3.1.4-1: Dados da coleta e dos pontos de solo. 

Ponto Descrição 
Coordenadas Data da 

coleta Horário 
S O 

01 
Ponto localizado na Estrada 

Minuano, entre a Estrada 
Estratégica PR 160 e a BR 376. 

24°17'10.30"S 50°50'42.20"O 25/09 18h15 

02 Ponto localizado na Estrada da 
Campina. 24°14'9.60"S 50°46'59.30"O 25/09 16h30 

03 Ponto localizado próximo a 
margem direita do Rio Tibagi. 24°15'10.20"S 50°40'23.30"O 25/09 10h 

04 Ponto localizado próximo a PR 160, 
sentido Curiuva. 24°15'47.80"S 50°35'59.20"O 25/09 11h 

 

 
 

Figura 2.3.1.4-8: Local de amostragem “Ponto 
01” (Data da Foto: 25/09/2012). 

Figura 2.3.1.4-9: Local de amostragem “Ponto 02” 
(Data da Foto: 25/09/2012). 
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Figura 2.3.1.4-10: Local de amostragem “Ponto 
03” (Data da Foto: 25/09/2012). 

Figura 2.3.1.4-11: Local de amostragem “Ponto 04” 
(Data da Foto: 25/09/2012). 

 
 

As análises físico-químicas e microbiológicas dos solos coletadas foram realizadas 
pela BIOAGRI (certificada ISO17025), cujos resultados se encontram no Volume V - 
Laudos. Na Tabela 2.3.1.4-2 seguir é apresentada uma síntese dos resultados da 
qualidade dos solos em comparação com os padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO 
CONAMA nº 420/2009. 

Tabela 2.3.1.4-2: Resultado das análises dos solos coletadas nos pontos amostrais. 

PARÂMETRO UNIDADE 
Valores Orientados 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Prevenção Agrícola Industrial 

pH (Suspensão a 5%) -    7,1 8,0 7,2 7,2 
Carbono Orgânico Total %p/p    4,5 3,2 4,3 3,7 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,052 0,4 3,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Benzo(b)fluoranteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Benzo(k)fluoranteno, mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Criseno mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Acenaftileno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoreno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Antraceno mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Fenantreno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,08 0,15 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,031 2 130 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pireno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Acenafteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Fluoranteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Naftaleno mg/kg 0,12 30 90 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno - 0,025 9 65 - - - - 
Benzeno mg/kg 0,03 0,06 0,15 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 
Tolueno mg/kg 0,14 30 75 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 
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PARÂMETRO UNIDADE 
Valores Orientados 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Prevenção Agrícola Industrial 

Etilbenzeno mg/kg 6,2 35 95 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 
m,p-Xilenos mg/kg    <0,014 <0,014 <0,014 <0,013 

o-Xileno mg/kg    <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 
TPH Alifático (C6-C8) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 
TPH Alifático (C8-C10) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 
TPH GRO (C6-C10) mg/kg    <0,136 <0,137 <0,138 <0,131 

Xilenos mg/kg 0,13 25 70 <0,021 <0,021 <0,021 <0,02 
TPH Alifático (C10-C12) mg/kg    <2,7 <2,7 <2,8 <2,6 
TPH Alifático (C12-C16) mg/kg    <5,4 <5,5 <5,5 <5,2 
TPH Alifático (C16-C21) mg/kg    <9,4 <9,5 <9,6 <9,1 
TPH Alifático (C21-C32), mg/kg    <14,7 <15 <15,1 <14,2 
TPH Aromático (C10-C12) mg/kg    <4 <4,1 <4,1 <3,9 
TPH Aromático (C12-C16) mg/kg    9,09 8,33 14 11 
TPH Aromático (C16-C21) mg/kg    <6,7 <6,8 <6,9 <6,5 
TPH Aromático (C21-C32) mg/kg    <4 <4,1 <4,1 <3,9 

TPH Total (C6 - C32) mg/kg    <53,6 <54,5 <55 <51,9 
Alumínio mg/kg - - - 32.348 33.761 39.635 45.004 
Antimônio mg/kg 2 5 25 <1 <1 <1 <1 

Arsênio mg/kg 15 35 150 <1 <1 <1 5,8 
Bário mg/kg 150 300 750 7,6 7,1 16 17 
Boro mg/kg - - - 270 278 295 148 

Cádmio mg/kg 1,3 3 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Chumbo mg/kg 72 180 900 12 13 8,3 11 
Cobalto mg/kg 25 35 90 3,8 3,9 12 <1 
Cromo mg/kg 60 200 600 17 17 42 40 
Cobre mg/kg 75 150 400 44 46 112 30 
Ferro mg/kg - - - 75.226 77.373 82.534 44.062 

Manganês mg/kg - - - 188 196 357 205 
Mercúrio mg/kg 0,5 12 70 0,20 0,20 0,25 0,20 

Molibdênio mg/kg 30 50 120 <1 <1 <1 <1 
Níquel mg/kg 30 70 130 3,8 3,9 11 8,0 
Prata mg/kg 2 25 100 <1 <1 <1 <1 

Selênio mg/kg - - - <1 <1 <1 <1 
Vanádio mg/kg - - 1000 153 157 369 157 

Zinco mg/kg 300 450 2000 20 21 61 25 
Sódio mg/kg    <50 <50 <50 51 

Potássio mg/kg    <50 <50 69 210 
Cálcio mg/kg    95 77 52 141 
Cloreto mg/kg    <12 <13 <13 <12 
Sulfato mg/kg    <12 <13 <13 <12 
Sulfeto mg/kg    <1 <1 <1 10,0 

Alcalinidade Carbonatos %p/p    <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, observa-se que todos os 
parâmetros analisados estão abaixo dos limites estabelecidos pela Lista de Verificação 
de Valores Orientados para Solos e para Águas Subterrâneas (Anexo II da Resolução 
CONAMA n° 420 de 28 de dezembro de 2009) nos cenários estabelecidos pela 
resolução n° 420 (prevenção, agrícola e industrial). 

Observa-se, ainda, que o solo da região (latossolos argiloso) é caracterizado com 
teores de alumínio e ferro, conforme disposto anteriormente. Apesar das 
características agrícolas da região, verifica-se que nos pontos analisados o solo não 
apresenta contaminação. 
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Figura 2.3.1.4-12: Mapa Pedológico 
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2.3.1.5 Clima e situação meteorológica da área de influência 

Conceitos 

Altitude 

Distância em metros entre uma cidade localizada em um determinado ponto do relevo 
até o nível do mar (universalmente considerado como o ponto ou nível médio em 
comum para medidas de altitudes).  

Balanço Hídrico 

Método de cálculo da disponibilidade de água no solo para as comunidades vegetais. 
Contabiliza a precipitação perante evapotranspiração potencial, levando em 
consideração a capacidade de armazenamento de água no solo. 

Evaporação 

Processo pelo qual a água, de uma superfície de água ou de uma superfície úmida ou 
molhada, passa para a atmosfera na forma de vapor, a uma temperatura inferior à da 
ebulição. 

Evapotranspiração 

Perda de água, na forma de vapor, para atmosfera, apresentada pela vegetação. É um 
processo conjugado da transpiração vegetal e da evaporação que a vegetação 
apresenta. 

Latitude  

Distância em graus, minutos e segundos entre um local até a linha do equador. A 
latitude mede-se para norte e para sul do equador, entre 90º sul, no Pólo Sul (ou pólo 
antártico) (negativa), e 90º norte, no Pólo Norte (ou pólo ártico) (positiva). A latitude 
no equador é igual a 0º. 

Longitude 

Distância em graus, minutos e segundos entre um local até o meridiano de Greenwich. 
A longitude mede-se de zero a 180 para leste ou para oeste do meridiano de 
Greenwich.  

Precipitação 

Processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a 
superfície terrestre. Ocorre sob a forma pluvial (de chuva), neve ou granizo. 
Originam-se nas nuvens formadas pelo resfriamento por expansão adiabática de 
massas de ar que se elevam na atmosfera, e, de acordo com os mecanismos que 
originam a elevação das massas, podem ser do tipo convectivo, orográfico ou frontal. 
A precipitação, na forma de chuva, neve ou granizo, é o principal mecanismo natural 
de restabelecimento dos recursos hídricos da superfície terrestre. 
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Temperatura 

A superfície do planeta, coberta por vegetação, solo, água e quaisquer outros materiais 
(casas, asfalto, etc.), é o principal receptor da radiação solar e da radiação atmosférica. 
Seu balanço de radiação, variável no decurso do dia e do ano, promove variações 
diárias e anuais na temperatura do ar. Dessa forma, ocorre o aquecimento dos 
materiais que compõem a superfície do planeta. Essas superfícies possuem diferentes 
velocidades de aquecimento, e diferentes propriedades de retenção do calor adquirido 
pela radiação. O ar atmosférico, em contato com as superfícies aquecidas, se aquece 
retirando calor delas, se expande, sobe na atmosfera e é substituído por ar frio com o 
qual ocorre o mesmo processo de aquecimento. É um processo que ocorre 
continuamente. 

Umidade relativa 

Água, na forma de vapor, que existe na atmosfera. Suas fontes naturais são as 
superfícies de água, gelo, neve, superfície do solo e as superfícies dos vegetais e dos 
animais. A passagem para o estado de vapor é realizada pelos processos físicos de 
evaporação, pela sublimação e pela transpiração. O vapor d´água emitido pela 
superfície é transportado para a atmosfera, verticalmente por difusão e por convecção, 
livre ou forçada, e horizontalmente pela advecção. 

Vento 

É o movimento do ar em relação à superfície terrestre. Esse movimento é gerado por 
gradientes de pressão atmosférica, com influências modificadoras do movimento de 
rotação da Terra, da força centrífuga ao seu movimento e do atrito com a superfície 
terrestre. Esse movimento do ar é gerado pela tendência ao equilíbrio de pressão 
atmosférica na superfície do planeta. 

Classificação de Köppen-Geiger 

A classificação climática de Köppen-Geiger é um dos sistemas de classificação global 
dos tipos climáticos mais utilizados nas ciências naturais. A classificação foi proposta 
em 1.900 pelo climatologista alemão Wladimir Köppen, tendo sido por ele 
aperfeiçoada nos anos de 1918, 1927 e 1936, com a publicação de novas versões, 
preparadas em colaboração com Rudolf Geiger. 

A classificação climática de Köppen-Geiger divide o clima em cinco grandes grupos 
("A", "B", "C", "D", "E") e diversos tipos e subtipos. Cada clima é representado por 
um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres) com a seguinte significação: 

• Primeira  letra:  uma  maiúscula  ("A",  "B",  "C",  "D",  "E")  que  denota  a  
característica geral do clima de uma região, constituindo o indicador do grupo 
climático (em grandes linhas, os climas mundiais escalonam-se de "A" a "E", 
indo do equador aos polos);  

• Segunda letra: uma minúscula, que estabelece o tipo de clima dentro do grupo, 
e denota as particularidades do regime pluviométrico, isto é a quantidade e 
distribuição da precipitação (apenas utilizada caso a primeira letra seja "A", 
"C" ou "D"). Nos grupos cuja primeira letra seja "B" ou "E", a segunda letra é 
também uma maiúscula, denotando a quantidade da precipitação total anual 
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(no caso "B") ou a temperatura média anual do ar (no caso "E");  

• Terceira letra: minúscula, denotando a temperatura média mensal do ar dos 
meses mais quentes (nos casos em que a primeira letra seja "C" ou "D") ou a 
temperatura média anual do ar (no caso da primeira letra ser "B").  

 

Contextualização Climática Regional 

O Estado do Paraná está dividido, em linhas gerais, em dois climas: Cfa e Cfb, assim 
descritos: 

Cfa - Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC 
(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões 
quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses 
de verão, contudo sem estação seca definida. 

Cfb - Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês mais frio abaixo 
de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais quente 
abaixo de 22ºC e sem estação seca definida. 

 

 

Figura 4.2.4-1 – Divisão Climática do Estado do Paraná (IAPAR, 2012) 

 

Pluviosidade 

Das regiões geográficas do Globo, bem regadas por chuvas, o Sul do Brasil é a que 
apresenta distribuição espacial mais uniforme. Com efeito, ao longo de quase todo o 
território do Paraná a altura média da precipitação anual varia de 1.200 a 3.500 mm. 
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Portanto, não há neste estado nenhum lugar caracterizado por carência de chuva, 
conforme mapa a seguir. 

 

 

Figura 4.2.4-2 – Precipitação Média Anual no estado do Paraná – Normal Climatológica 
1976-2010 (IAPAR, 2012) 

 

A Estação de Telêmaco Borba registrou na NC de 1976/2010 a média de 1.608 mm de 
precipitação anual, esta média é irregular durante o ano, obedecendo ao regime de 
chuvas das estações do ano. Mesmo assim, o valor médio do mês mais seco (Agosto) é 
bastante expressivo chegando quase a 70 mm de chuva, já o mês mais úmido é Janeiro 
com precipitação média acima de 200 mm. 
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Figura 4.2.4-3 – Precipitação Mensal Média – Estação de Telêmaco Borba (IAPAR, 
2012). 

 

A KLABIN, em sua unidade na cidade de Telêmaco Borba, monitora 
periodicamente as precipitações na região, tendo em vista sua prática de 
gerenciamento das áreas com reflorestamento, produtoras de matéria prima para a 
unidade. A Tabela 4.2.4-2 mostra os resultados obtidos no monitoramento para o 
ano de 2011. 

 

Tabela 2.3.1-3: Registros de precipitações nas estações monitoradas pela KLABIN. 
Média das precipitações (mm) 

Ano – 2011  
Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1,48 2,41 0,61 0,04 5,33 0,00 17,14 29,20 0,00 8,18 0,00 0,12 

2,09 2,34 0,52 2,24 0,00 0,00 11,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,71 5,80 0,06 13,95 0,00 0,00 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 7,31 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,07 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,18 

4,91 18,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,34 0,00 0,00 0,95 

2,91 7,51 0,62 0,00 0,00 24,08 0,00 0,00 3,08 0,00 0,00 25,11 

3,45 4,11 0,59 0,00 0,00 50,58 0,00 2,52 8,56 24,80 0,00 18,36 

2,68 18,45 0,86 0,86 0,00 1,04 0,00 13,13 2,33 21,16 0,00 12,58 

4,18 16,47 5,58 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 1,60 0,00 

20,80 4,68 18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,69 0,00 

41,57 12,36 0,18 17,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 22,11 0,00 

0,00 8,55 0,36 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 27,93 15,59 
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Média das precipitações (mm) 
Ano – 2011  

Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

0,00 12,15 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 14,27 11,11 

1,35 2,04 0,00 0,18 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 31,45 11,79 0,00 

24,29 2,69 0,00 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,66 0,00 

3,12 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 35,65 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

21,09 6,61 12,08 0,00 0,00 1,07 6,12 27,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,48 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26,74 0,04 0,00 24,59 0,00 0,00 26,21 0,24 0,00 0,00 35,99 0,00 

0,00 2,33 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,53 0,00 

6,42 11,42 4,00 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,95 

0,00 0,47 0,29 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 0,00 0,00 

3,59 4,92 0,00 0,00 0,00 14,26 0,00 0,80 0,00 10,68 0,00 12,24 

1,00 0,74 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,00 6,00 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 

2,82 7,58 21,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,95 

0,00  5,66 0,00 0,00 29,53 9,55 0,00 0,00 21,82 0,09 1,27 

7,85  9,94 0,59 0,00 17,01 34,01 13,74 0,00 4,58 0,12 19,88 

  0,00    57,85 0,00  0,00  2,42 

Fonte: Relatórios de monitoramento da Klabin (implantação da nova unidade de produção de papel e celulose) 

 

 

Temperatura 

No Sul do Brasil a temperatura (apesar da diversidade espacial) exerce um papel no 
parecido com a pluviosidade: de unificadora e uniformizadora do clima regional. Não 
obstante, isto não significa que os valores e comportamento da temperatura sejam 
semelhantes. Significa, apenas, que existem pontos congruentes, o que não permite a 
determinação de áreas intrarregionais muito distintas, como se verifica em outras 
regiões geográficas do Brasil. 

No que concerne à média anual da temperatura nota-se que somente na porção 
nordeste do estado do Paraná, a temperatura ultrapassa os 20 ºC. Assim pode-se 
perceber que neste Estado ocorre a passagem de do clima subtropical para o 
temperado, em conformidade com a classificação Köppen.  
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Figura 4.2.4-4 – Temperaturas Médias Anuais da Normal Climatológica 1976-2010 
(IAPAR, 2012) 

 

Em Telêmaco Borba a temperatura média na NC 1976-2010 chegou a 18,6 ºC, 
temperatura relativamente confortável ao ser humano. A amplitude térmica entre o 
mês mais quente e mais frio chega a apenas 8,7 ºC. Importante destacar as mínimas 
absolutas, onde figura temperaturas negativas até -5 ºC (Registrada em junho de 
1978).  

Devido à sua posição, a região de Telêmaco Borba apresenta o inverno entre os meses 
de Maio a Julho, os meses de temperaturas mais baixas. 
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Figura 4.2.4-5 – Temperatura Média e Mínima Absoluta – Estação de Telêmaco Borba 
(IAPAR, 2012). 

 

Ventos 

Conforme a Figura 4.2.4-6, a seguir, os ventos predominantes no Estado do Paraná são 
típicos do Oeste, (sentido do continente para o oceano); mormente ocorrem algumas 
situações anômalas, visto que o estado se localiza próximo da zona subtropical de alta 
pressão, onde ocorra a na “faixa divisória” de influência dos eventos alísios com os 
ventos de Oeste. 
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Figura 4.2.4-6 – Rosa dos Ventos na Normal Climatológica 1976-2010 nas estações 
meteorológicas da IAPAR (IAPAR, 2012). 

 

Em  Telêmaco  Borba,  os  ventos  variavam  entre  1,4  m/s  a  1,8  m/s  de  velocidade.  
Sempre no sentido sudoeste (único sentido registrado em média da NC 1976-2010). O 
sentido  predominante  dos  ventos  será  da  fábrica  em  direção  à  área  urbana  de  
Telêmaco Borba. 

Não foram localizadas informações sobre as velocidades máximas dos ventos e em 
quais períodos estes ocorrem. 

 

 

Figura 2.3.1.5-7 – Velocidade média dos ventos – Estação de Telêmaco Borba (IAPAR, 
2012). 
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Figura 2.3.1.5-8 – direção predominante dos ventos – Estação de Telêmaco Borba 
(IAPAR, 2012). 

Apresenta-se na Figura 4.2.4-9 dados de velocidade e direção dos ventos, 
contemplando o período completo de monitoramento de 2007 a 2011, dados obtidos 
na região pela KLABIN. Observa-se a predominância dos ventos na direção SE. Esta 
predominância está coerente com outras bases de dados da região e estão de acordo 
com  os  sistemas  sinóticos  que  influenciam  a  circulação  das  massas  de  ar  na  região,  
especificamente, os sistemas de frentes frias. Há uma predominância secundária nas 
demais direções do vento, que se refere apenas aos ventos mais fracos. O índice de 
calmarias  (ventos  inferiores  a  1,0  m/s)  é  de  13,08% e  está  coerente  com o  esperado  
para essa região.   

 
Figura 2.3.1-9: Histograma direcional vento - período completo de 2007 / 2011. 
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Fonte: Klabin, 2011. 

 

 

Umidade Relativa 

De acordo com a Figura 4.2.4-10, a seguir, a umidade relativa do ar no Paraná varia 
entre 80/85% nas regiões mais próximas ao litoral até 65/70% nas regiões mais 
intracontinentais. Esta umidade relativa estável e alta apresenta boa estabilidade o ano 
todo. 
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Figura 4.2.4-10 – Umidade Relativa do Ar - Normal Climatológica 1976-2010 (IAPAR, 
2012) 

 

Balanço Hídrico de Telêmaco Borba 

O balanço hídrico climatológico é calculado com base em valores de normais 
climatológicas, representando uma estimativa do comportamento médio do regime 
edafoclimático.  

O método utilizado foi o de Thornthwaite (1948), que consiste na confrontação entre a 
precipitação pluvial e a evapotranspiração, considerando-se uma determinada 
capacidade de armazenamento de água no solo. 

Neste estudo, o balanço foi realizado em intervalo de tempo mensal. 

O procedimento para o cálculo do Balanço Hídrico utilizou material disponibilizado 
pela ESALQ – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Projeto BHBrasil, 
SENTELHAS et al. 2003), com dados normais de precipitação e temperatura, 
perfazendo uma série histórica de 34 anos (1976 – 2010). 
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Tabela 4.2.4-4- Balanço  

Balanço Hídrico - Telêmaco Borba/PR 
NC 1976-2010 (mm) 

Meses P ETP P-ETP ARM ETR DEF EXC 
  mm Thornthwaite mm mm mm mm mm 
    1948           

Jan 205,1 114,24 90,9 100,00 114,2 0,0 90,9 
Fev 159,9 99,53 60,4 100,00 99,5 0,0 60,4 
Mar 122,5 97,18 25,3 100,00 97,2 0,0 25,3 
Abr 99,8 70,21 29,6 100,00 70,2 0,0 29,6 
Mai 132,2 44,90 87,3 100,00 44,9 0,0 87,3 
Jun 99,1 33,99 65,1 100,00 34,0 0,0 65,1 
Jul 94,1 34,32 59,8 100,00 34,3 0,0 59,8 
Ago 68,7 42,83 25,9 100,00 42,8 0,0 25,9 
Set 150,0 54,01 96,0 100,00 54,0 0,0 96,0 
Out 160,6 78,42 82,2 100,00 78,4 0,0 82,2 
Nov 147,7 91,86 55,8 100,00 91,9 0,0 55,8 
Dez 167,9 108,73 59,2 100,00 108,7 0,0 59,2 

TOTAIS 1607,6 870,21 737,4 1200 870,2 0,0 737,4 
MÉDIAS 134,0 72,52 61,4 100,0 72,5 0,0 61,4 

P - Precipitação / ETP - Evapotranspiração Real / ETP  Evapotranspiração Potencial / ARM 
- armazenamento de água no solo / DEF - Deficiência Hídrica / EXC - Excedente Hídrico 

 

 

Figura 4.2.4-11 – Extrato do Balanço Hídrico Mensal de Telêmaco Borba/PR 

 

Para o Balanço Hídrico apresentado, considerando os dados da Normal Climatológica 
1976-2010 da estação meteorológica de Telêmaco Borba, não há deficiência hídrica 
na área, totalizando 737,4 mm de excedente hídrico na NC. 
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2.3.1.6 Qualidade do ar 

Caracterização da qualidade do ar na região  

Foram utilizados dados de análises realizadas para o EIA/RIMA da nova fábrica da 
KLABIN em Ortigueira-PR. Para tanto, foi realizada campanha de monitoramento de 
qualidade do ar no tocante aos seguintes parâmetros principais: material particulado 
total e inalável (PTS e PI), óxidos de nitrogênio (NO2), óxidos de enxofre (SO2), 
Compostos Reduzidos de Enxofre (TRS), sulfeto de hidrogênio (H2S), Compostos 
Orgânicos Voláteis (VOC), Monóxido de Carbono (CO) e Ozônio (O3).  

Portanto,  os  resultados  das  análises  da  qualidade  do  ar  no  entorno  da  área  proposta  
para a planta industrial da Klabin em Ortigueira, no período de 28/01/12 até 12/02/12, 
seja classificada como BOA, nos termos definidos por índices internacionais de 
qualidade do ar, adotados em alguns estados brasileiros.   

O local selecionado para amostragem que atendia a todos os critérios é uma fazenda 
próxima ao futuro empreendimento, com as coordenadas UTM: 22L, 528123m E, 
7321457m S.  

 
Figura 2.3.1.6-1– Disposição dos equipamentos utilizados na campanha de medição 

 

A figura a seguir mostra a disposição dos equipamentos durante o período de 
amostragem.  

 



      128069.10-1000-M-1500 
               

  58 
 

 

 
Figura 2.3.1.6-2 – Disposição dos equipamentos utilizados na campanha de medição 

Os resultados apresentados mostram atendimento aos padrões secundários (mais 
restritivos, exigíveis apenas em áreas de conservação ambiental) da Resolução 
CONAMA nº 003/1990 e Resolução SEMA nº 054/2006. Alguns parâmetros 
apresentaram níveis abaixo dos limites de detecção dos métodos amostrais e 
analíticos, enquanto outros apresentaram resultados bastante baixos.  No caso do O3, 
houve conformidade a até um terço do padrão; resultado bastante favorável, levando-
se  em  conta  que  em  áreas  florestadas  e  rurais,  como  é  o  caso,  a  presença  do  O3 é 
conhecida e descrita na literatura.  Os parâmetros que não possuem padrão de 
qualidade do ar apresentaram concentração zero ou abaixo do limite de determinação 
dos respectivos métodos. 

O Laudo de Qualidade do Ar encontra-se no Volume V – Laudos. 

2.3.1.7 Recursos hídricos 

2.3.1.7.1 Divisão Hidrográfica Nacional 

A Política Nacional de Recursos Hídricos aprovada pela lei federal nº 9.433/1997 
estabeleceu que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da 
respectiva Política e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Desta forma, com o objetivo de respeitar as diversidades sociais, econômicas e 
ambientais do País, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH aprovou em 
15 de outubro de 2003, a Resolução nº. 32 que instituiu a Divisão Hidrográfica 
Nacional, na qual foram estabelecidas 12 Regiões Hidrográficas, a saber: Amazônica, 
Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste 
Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, 
Atlântico Sul e Uruguai. 

O rio Tibagi e os demais recursos hídricos próximos ao Ramal Ferroviário e Ramal 
Rodoviário da Klabin, pertencem à Região Hidrográfica do Paraná que está situada na 
região sul-sudeste do país. Essa região faz divisa com 6 outras regiões: Paraguai, 
Tocantins-Araguaia, São Francisco, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul e Uruguai, 
conforme apresentado na Figura 2.3.1.7.1-1 a seguir. 
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Figura 2.3.1.7.1-1: Regiões Hidrográficas com destaque para a Região Hidrográfica 
Paraná. Fonte: ANA, 2010. 

Região Hidrográfica do Paraná 

A Região Hidrográfica do Paraná, com 32% da população nacional, apresenta o 
maior desenvolvimento econômico do País. Com uma área de 879.860 km², a região 
abrange  os  estados  de  São  Paulo  (25% da  região),  Paraná  (21%),  Mato  Grosso  do  
Sul (20%), Minas Gerais (18%), Goiás (14%), Santa Catarina (1,5%) e Distrito 
Federal (0,5%) (ANA, 2012). 

Cerca de 54,6 milhões de pessoas vivem na região (32% da população do País), 
sendo 90% em áreas urbanas. A região possui a cidade mais populosa da América do 
Sul, São Paulo, com 10,5 milhões de habitantes. Outros importantes centros 
populacionais são: Brasília, Curitiba, Goiânia, Campinas, Campo Grande e 
Uberlândia. A maior parte de população se concentra nas unidades hidrográficas dos 
rios Tietê e Grande, que, juntas, correspondem a 62% da população total (ANA, 
2012). 

O crescimento  de  grandes  centros  urbanos,  como São  Paulo,  Curitiba  e  Campinas,  
em rios de cabeceira, tem gerado uma grande pressão sobre os recursos hídricos. Isso 
ocorre  porque,  ao  mesmo  tempo  em  que  aumentam  as  demandas,  diminui  a  
disponibilidade de água devido à contaminação por efluentes domésticos, industriais 
e drenagem urbana (ANA, 2012). 

Originalmente, a Região Hidrográfica do Paraná apresentava os biomas de Mata 
Atlântica e Cerrado e cinco tipos de cobertura vegetal: Cerrado, Mata Atlântica, 
Mata de Araucária, Floresta Estacional Decídua e Floresta Estacional Semidecídua. 
O uso do solo na região passou por grandes transformações ao longo dos ciclos 
econômicos do País, o que ocasionou um grande desmatamento (ANA, 2012). 

Com relação aos indicadores de saneamento básico, os percentuais da população 
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atendida com abastecimento de água variam de 78,6% (no Paranaíba) a 95% (Tietê). 
A maioria das unidades hidrográficas está com um percentual acima da média do 
Brasil que é de 81,5%. O percentual da população atendida com rede coletora de 
esgotos nas unidades hidrográficas variam entre 32,3% (Paraná) e 84,1% (Grande). 
Os percentuais de tratamento de esgotos variam de 9,9% (Iguaçu) e 35% 
(Paranapanema), enquanto a média nacional é de 17,8% (ANA, 2012). 

2.3.1.7.2 Divisão Hidrográfica do Paraná  
Para fins de planejamento e administração dos recursos hídricos superficiais, a 
Resolução CERH nº 46/2006, que dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, 
Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, apresenta a divisão do território do Paraná em 12 Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e 16 Bacias Hidrográficas (PERH, 2010). 

Segundo a Resolução, as 12 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos são as seguintes: 

 Unidade Hidrográfica Litorânea; 
 Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, afluentes do rio Negro e afluentes do rio 

Ribeira; 
 Unidade Hidrográfica do Itararé, do Cinzas, do Paranapanema 1 e do 

Paranapanema 2; 
 Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; 
 Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; 
 Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; 
 Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; 
 Unidade Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; 
 Unidade Hidrográfica da Bacia do Piquiri e do Paraná 2; 
 Unidade Hidrográfica do Paraná 3; 
 Unidade Hidrográfica dos afluentes do Médio Iguaçu; 
 Unidade Hidrográfica dos afluentes do Baixo Iguaçu. 

 
A Figura 2.3.1.7.1-1 a seguir apresenta o mapa das 12 Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. 

Já as 16 Bacias Hidrográficas são as seguintes: 

 Bacia do Rio das Cinzas;  
 Bacia do Rio Iguaçu;  
 Bacia do Rio Itararé;  
 Bacia do Rio Ivaí;  
 Bacia Litorânea;  
 Bacia do Paraná 1;  
 Bacia do Paraná 2;  
 Bacia do Paraná 3;  
 Bacia do Paranapanema 1;  
 Bacia do Paranapanema 2;  
 Bacia do Paranapanema 3;  
 Bacia do Paranapanema 4;  
 Bacia do Rio Piquiri;  
 Bacia do Rio Pirapó;  
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 Bacia do Rio Ribeira;  
 Bacia do Rio Tibagi. 

A Figura 2.3.1.7.1-2 a seguir apresenta o mapa das 16 Bacias Hidrográficas do Estado 
do Paraná. 
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Figura 2.3.1.7.2-1: Mapa das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná.  
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Figura 2.3.1.7.2-2: Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná. 
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2.3.1.7.3 Recursos Hídricos Regional 

Os estudos da Hidrografia Regional foram realizados na Área de Influência Indireta – AII 
que compreende parte da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi (compreendendo as Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tibagi e Baixo Tibagi). 

 

Figura 2.3.1.7.3-1: Mapa das Bacias Hidrográficas do Rio Tibagi e suas respectivas 
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 
2009 (Modificado). 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Tibagi ocupa uma área total de 24.937,38 km², que 
compreende desde as cabeceiras do rio Tibagi, nos municípios de Palmeira e Ponta Grossa, 
até sua foz, nos municípios de Primeiro de Maio e Sertaneja, junto ao rio Paranapanema. 
Esta bacia possui um comprimento médio de 320 km e uma largura média de 78 km e 
situa-se em rochas sedimentares e basálticas (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

A Bacia do rio Tibagi limita-se, ao sul, com a bacia do rio Iguaçu; a leste, com as bacias 
dos rios Cinzas e Itararé; a sudeste, com a bacia do rio Ribeira; a oeste, com a bacia do rio 
Ivaí; a noroeste, com a bacia do rio Pirapó e ao norte, com as bacias denominadas 
Paranapanema II e Paranapanema III (PBH do Rio Tibagi, 2009). 
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Os municípios que estão inseridos, totalmente ou parcialmente, nessa Bacia são: Palmeira, 
Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo, Fernandes Pinheiro, Irati, Campo 
Largo, Teixeira Soares, Imbituva, Guamiranga, Ivaí, Ipiranga, Castro, Carambeí, Reserva, 
Tibagi, Piraí do Sul, Imbaú, Ventania, Telêmaco Borba, Ortigueira, Faxinal, Mauá da 
Serra, Tamarana, Curiúva, Sapopema, Figueira, São Jerônimo da Serra, Marilândia do Sul, 
Califórnia, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Nova Santa Bárbara, Santa 
Cecília do Pavão, Santo Antonio do Paraíso, Congoinhas, Nova Fátima, São Sebastião da 
Amoreira, Assaí, Nova América da Colina, Cornélio Procópio, Uraí, Jataizinho, Rancho 
Alegre, Leópolis, Ibiporã, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio e 
Sertaneja. No total são 53 municípios (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.3-1 a seguir é apresentada a área de cada município e a porcentagem da 
área inserida na Bacia do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.3-1: Área de cada município e a porcentagem da área inserida na Bacia do rio 
Tibagi. 

Nº Município Área do município 
(km²) % Área na Bacia 

1 Apucarana 555,40 35,09 
2 Arapongas 381,61 49,03 
3 Assaí 440,01 100,00 
4 Bela Vista do Paraíso 245,48 9,66 
5 Califórnia 142,09 66,70 
6 Cambé 496,12 28,83 
7 Campo Largo 1252,68 0,02 
8 Carambel 645,42 100,00 
9 Castro 2.533,25 63,42 

10 Congonhinhas 532,33 33,85 
11 Cornélio Procópio 648,63 43,37 
12 Curiúva 573,47 60,22 
13 Faxinal 713,68 0,02 
14 Fernandes Pinheiro 406,63 99,30 
15 Figueira 129,81 0,01 
16 Guaramiranga 243,16 20,92 
17 Ibiporã 298,87 100,00 
18 Imbaú 330,15 100,00 
19 Imbituva 758,48 99,60 
20 Ipiranga 926,95 100,00 
21 Irati 995,29 22,46 
22 Ivaí 609,54 30,50 
23 Jataizinho 161,98 100,00 
24 Leópolis 345,96 20,33 
25 Londrina 1.656,61 99,99 
26 Marilândia do Sul 383,15 43,40 
27 Mauá da Serra 109,05 82,02 
28 Nova América da Colina 129,02 100,00 
29 Nova Fátima 281,83 34,70 
30 Nova Santa Bárbara 79,57 100,00 
31 Ortigueira 2.432,25 69,07 
32 Palmeira 1.457,26 81,67 
33 Piraí do Sul 1.406,67 68,50 
34 Ponta Grossa 2.025,70 80,62 
35 Porto Amazonas 186,69 11,92 
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Nº Município Área do município 
(km²) % Área na Bacia 

36 Primeiro de Maio 416,78 46,16 
37 Rancho Alegre 168,24 100,00 
38 Reserva 1.633,96 28,80 
39 Rolândia 456,23 16,58 
40 Santa Cecília do Pavão 109,64 100,00 
41 Santo Antônio do Paraíso 164,45 100,00 
42 São Jerônimo da Serra 825,47 100,00 
43 São João do Triunfo 719,75 0,44 
44 São Sebastião da Amoreira 226,79 100,00 
45 Sapopema 676,94 68,87 
46 Sertaneja 444,11 52,57 
47 Sertanópolis 503,95 99,56 
48 Tamarana 469,40 100,00 
49 Teixeira Soares 903,08 100,00 
50 Telêmaco Borba 1.385,53 100,00 
51 Tibagi 2.950,27 100,00 
52 Uraí 234,89 100,00 
53 Ventania 758,99 38,27 

Total 37.563,29 - 
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Figura 2.3.1.7.3-2: Mapa com os municípios presentes na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 
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2.3.1.7.4 Uso e Ocupação do Solo 
O uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi foi dividido em 7 categorias, 
conforme apresentado na Tabela 2.3.1.7.4-1 e Figura 2.3.1.7.4-1  a seguir. 
 
Tabela 2.3.1.7.4-1: Uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Classe de uso Área (km²) % 

Urbana 393,81 1,58 

Agricultura intensiva 13.832,98 55,50 

Cobertura Florestal 838,78 3,37 

Reflorestamento 3.372,47 13,53 

Pastagem e Campos 1.610,46 6,46 

Uso misto 4.761,28 19,10 

Represa 116,13 0,47 

Total 24.925,91 100 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 
O uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é predominantemente 
voltada à agricultura (55,50%), seguido pelo uso misto (19,10%) e reflorestamento 
(13,53%). 
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Figura 2.3.1.7.4-1: Mapa uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: 
PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

 

2.3.1.7.5 Economia 

A estrutura fundiária da região da bacia é caracterizada pelo predomínio de pequenas e 
médias propriedades onde quase toda a área agricultável é explorada. Exceção ocorre com 
a região centro oriental, tendo como principais municípios Ponta Grossa, Telêmaco Borba, 
Castro e Tibagi, os quais possuem o maior índice de concentração de terras do Estado. A 
região transformou-se numa das maiores bacias leiteiras do Estado, e importante produtor 
de derivados de leite, trigo e soja combinados também com o milho, importante 
componente da alimentação dos rebanhos (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na parte mais ao sul da bacia predomina a agricultura familiar de baixa intensidade, pouca 
modernização, baixo investimento e com muitas matas nativas (Tibagi e Palmeira). O 
trecho médio da bacia (Ortigueira e Pitanga) caracteriza-se por uma agricultura familiar de 
média intensidade, com lavoura e pecuária. Já no trecho ao norte concentra-se uma 
agricultura moderna de grãos (milho, soja e trigo) bastante especializada e com grande 
utilização de mão-de-obra, onde há pouca pecuária e matas (Cornélio Procópio e 
Londrina). Existe também nesta mesma região uma moderna agricultura de grãos com 
café/lavouras permanentes e com alto uso de empregados (Cambé, Rolândia e Arapongas) 
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(PBH do Rio Tibagi, 2009). 

As disponibilidades naturais da região ao norte da bacia fizeram com que – impulsionado 
pelo ciclo da madeira e, posteriormente, a instalação do complexo industrial de papel e 
papelão – grandes porções de áreas desta região fossem destinadas à produção de matérias-
primas industrializáveis (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Os setores industriais mais representativos da Bacia, em termos de geração de emprego, 
são os tradicionais: agroindustrial, vestuário, madeira e mobiliário, produtos alimentícios e 
certos  segmentos  agroindustriais  como  o  abate  e  o  processamento  de  aves  (PBH  do  Rio  
Tibagi, 2009). 

Em termos de valor adicionado, a maior participação é representada pelos segmentos 
agroquímicos, açúcar e álcool e mobiliário, fabricação de celulose, papel e produtos de 
papel (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

O setor de Comércio e Serviços (com alta capacidade de geração de emprego) destaca-se 
pela sua heterogeneidade estrutural, coexistindo atividades modernas ao lado de 
tradicionais (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

De qualquer forma, reproduz-se no comércio, praticamente a mesma distribuição espacial 
presente nos demais setores econômicos (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Figura 2.3.1.7.5-1 a seguir é apresentado o setor predominante em cada município da 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 
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Figura 2.3.1.7.5-1: Setor econômico predominante dos municípios da Bacia Hidrográfica do 
rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

Dentre os municípios presentes na Bacia, a grande maioria tem o setor primário como setor 
predominante. Com predomínio no setor secundário estão 11 municípios e com predomínio 
no setor terciário estão apenas 4 municípios. 

2.3.1.7.6 Saneamento 

Na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi a abrangência do atendimento de água potável através 
de rede alcança, como no resto de quase todo o estado do Paraná, cerca de 95%. No 
entanto, a cobertura de coleta e tratamento de esgoto é muito inferior, variando entre os 
municípios. Já, a coleta dos resíduos sólidos é relativamente homogênea nos municípios da 
Bacia, sendo que, a maioria deles possui cobertura de aproximadamente 94%. 

Na Figura 2.3.1.7.6-1 a seguir são apresentados os dados de atendimento de esgotamento 
sanitário nos municípios da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 
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Figura 2.3.1.7.6-1: Atendimento de esgotamento sanitário nos municípios da Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

 

Dentre os municípios da Bacia, apenas 3 apresentam índices de atendimento de 
esgotamento sanitário superiores a 75%. Outros 12 municípios apresentam índices entre 
45,87% e 75%.  Na faixa de 22,93% a 45,87% estão 9 municípios. O restante dos 
municípios apresenta índice de atendimento de esgotamento sanitário inferior a 22,93%. 

2.3.1.7.7 Hidrografia 

O  principal  rio  da  Bacia  Hidrográfica  do  rio  Tibagi  é  o  próprio  rio  Tibagi  (classe  2,  
segundo Portaria SUREHMA nº 03/1991).  Esse rio percorre praticamente toda a extensão 
longitudinal da Bacia, numa distância total de 531 km (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Os principais afluentes da margem direita, de montante para jusante, do rio Tibagi são: 
Pitangui, Iapó, Ribeirão das Antas e Congonhas. Já os afluentes da esquerda, de montante 
para jusante, são: Imbituva, Capivari, Imbaú, Apucarana, Apucaraninha, Taquara, 
Apertados e Três Bocas (PBH do Rio Tibagi, 2009). 
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Na Tabela 2.3.1.7.7-1 a seguir são apresentadas as características dos principais afluentes 
do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.7-1: Características dos principais afluente do rio Tibagi. 

Margem Nome Área de drenagem 
(km²) 

Extensão do rio 
(km) Enquadramento 

Direita 

Pitangui  1.070 94 Classe 2 

Iapó 3.040 138 Classe 2 

Ribeirão das Antas 690 57 Classe 2 

Congonhas 1.530 170 Classe 2 

Esquerda 

Imbituva 1.970 129 Classe 2 

Capivari 840 93 Classe 2 

Imbaú 910 105 Classe 2 

Apucaraninha 570 73 Classe 2 

Taquara 900 107 Classe 2 

Apertados 320 65 Classe 1 

Três Bocas 500 63 Classe 2 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

Na Figura 2.3.1.7.7-1 a seguir é apresentada a hidrografia da Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi. 
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Figura 2.3.1.7.7-1: Hidrografia da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 
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2.3.1.7.8 Demanda de Recursos Hídricos 

A demanda por recursos hídricos pode ser representada por abastecimento público, 
dessedentação de animais, irrigação, uso industrial, diluição de efluentes e de esgotos, 
transporte navegável, geração de energia elétrica, aquicultura e pesca, e recreação (PBH do 
Rio Tibagi, 2009).  

 Consumo Humano  
O consumo humano é responsável pela captação de aproximadamente 41,0% do volume 
total outorgado na bacia, ou seja, 337.624,10 m³/dia. Este volume é utilizado para o 
abastecimento de residências, estabelecimentos comerciais e de serviços e algumas 
indústrias através das prestadoras deste serviço (PBH do Rio Tibagi, 2009). 
O serviço de abastecimento é realizado pela Companhia de Saneamento do Paraná 
(SANEPAR) em 40 dos 49 municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, 
sendo o restante exercido pelas próprias prefeituras através de serviços autônomos (PBH 
do Rio Tibagi, 2009). 

Os municípios abastecidos por serviços autônomos são: Ibiporã, Jataizinho, Nova Fátima, 
Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Sertaneja, Sertanópolis, Santa Cecília do 
Pavão e Santo Antônio do Paraíso (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Assim  sendo,  a  vazão  outorgada  subterrânea  é  de  42.529,85 m³/  dia  (0,492  m³/s)  e  a  
superficial corresponde a 295.094,24 m³/ dia (3,415 m³/s) (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-1 a seguir é apresentado um resumo das vazões de abastecimento para 
consumo humano na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.8-1: Resumo das vazões de abastecimento para consumo humano na Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi, em m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Consumo humano 295.094,24 (87%) 42.529,85 (13%) 337.624,10 

Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 

 Abastecimento do Comércio e Serviço 

O uso de água para abastecimento do comércio e serviço corresponde ao volume total de 
9.747,00 m³/dia, sendo 1,2% do volume total outorgado na bacia. Assim sendo, a vazão 
outorgada subterrânea é de 3.370,80 m³/ dia (0,039 m³/s) e a superficial corresponde ao 
volume de 6.376,20 m³/dia (0,074 m³/s) (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-2 a seguir são apresentadas as vazões de abastecimento do comércio e 
serviço na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 
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Tabela 2.3.1.7.8-2: Vazões de abastecimento do comércio e serviço na Bacia Hidrográfica do 
rio Tibagi, em m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Comércio e serviço 6.376,20 (65%) 3.370,80 (35%) 9.747,00 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
 

 Abastecimento Industrial 

O uso para insumo de processos industriais é o segundo maior uso da bacia, responsável 
pela captação de um volume de 273.309,12 m³/dia, cerca de 33,2% do volume total 
outorgado na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. A vazão outorgada na bacia para 
abastecimento industrial refere-se apenas às indústrias que possuem fonte alternativa de 
abastecimento e não àquelas que utilizam água do sistema de abastecimento público 
municipal. Assim sendo, a vazão outorgada subterrânea é de 39.795,48 m³/ dia (0,461 
m³/s) e a superficial corresponde a 233.513,64 m³/ dia (2,703 m³/s) (PBH do Rio Tibagi, 
2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-3 a seguir são apresentadas as vazões de abastecimento industrial na 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.8-3: Vazões de abastecimento industrial na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, 
em m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Industrial  233.513,64 (85%) 39.795,48 (15%) 273.309,12 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

Agrupando as outorgas por atividade econômica principal, nota-se que 7 atividades 
representam cerca de 91,6% da vazão industrial outorgada na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi, conforme apresentado na Tabela 2.3.1.7.8-4 a seguir. As outras 44 atividades, que 
possuem percentual de vazão outorgada inferior a 1%, foram agrupadas em uma mesma 
categoria, denominada “outras atividades”, isto devido à pouca significância das vazões 
captadas (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Tabela 2.3.1.7.8-4: Resumo das vazões de abastecimento industrial na Bacia Hidrográfica 
do rio Tibagi. 

Atividades 
Vazão 

m³/dia % 

Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão 187.224 68,50 

Produção de óleos e gorduras vegetais e animais 17.170 6,28 

Fabricação de bebidas (inclusive água mineral) 15.434 5,65 

Laticínios 8.564 3,13 

Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 4.913 1,80 

Beneficiamento de fibras têxteis naturais 3.270 1,20 

Outras atividades 23.103 8,45 
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Atividades 
Vazão 

m³/dia % 

TOTAL 237.309 100 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

Na Figura 2.3.1.7.8-1 a seguir são apresentadas as captações industriais da Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi. 

 

Figura 2.3.1.7.8-1: Captações industriais da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do 
Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

 

 Irrigação 

A predominância de uso do solo na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é a agricultura com 
cerca de 56%, onde destacam-se como principais culturas de verão, o arroz de sequeiro, 
café, feijão água, feijão seca, milho, milho safrinha e a soja. Já as principais culturas de 
inverno são as aveias branca e preta e o trigo (PBH do Rio Tibagi, 2009). 
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O uso de água para irrigação é o terceiro maior uso da bacia, responsável pela captação de 
um volume de 145.216,37 m³/dia, cerca de 17,7% do volume total outorgado na Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi. Assim sendo, a vazão outorgada superficial é de 143.683,2 m³/ 
dia (1,662 m³/s) e a subterrânea corresponde a 1.583,91 m³/ dia (0,018 m³/s) (PBH do Rio 
Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-5 a seguir são apresentadas as vazões de irrigação na Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.8-5: Vazões de irrigação na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, em m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Irrigação  143.632,46 (99%) 1.583,91 (1%) 145.216,37 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
 

 Dessedentação de Animais 

A atividade pecuária abrange pequenas áreas na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, sendo 
representativa a criação de gado. 

O uso de água para dessedentação de animais é responsável pela captação de um volume 
de 52.268,47 m³/dia, cerca de 6,4% do volume total outorgado na Bacia Hidrográfica do 
rio Tibagi. Assim sendo, a vazão outorgada subterrânea é de 30.333,32 m³/ dia (0,351 
m³/s) e a superficial corresponde a 21.935,15 m³/ dia (0,254 m³/s) (PBH do Rio Tibagi, 
2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-6 a seguir são apresentadas as vazões para dessedentação de animais 
na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.8-6: Vazões para dessedentação de animais na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi, em m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Dessedentação de animais 21.935,15 (42%) 30.333,32 (58%) 52.268,47 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
 

 Aquicultura 

A aquicultura  na  Bacia  Hidrográfica  do  rio  Tibagi  possui  registro  de  33  outorgas  com a  
finalidade de pesca, aquicultura e serviços relacionados, o que totaliza uma vazão 
aproximada de 4.286,76 m³/dia (0,050 m³/s), sendo 0,5% do volume total outorgado na 
bacia (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 Extração Mineral 
Na  Bacia  Hidrográfica  do  rio  Tibagi,  as  atividades  de  mineração  que  mais  demandam  o  
uso da água são as produções de água mineral e de areia, sendo esta última a que mais 
utiliza água na extração e na redução de poeira no processo de britagem nas pedreiras 
(PBH do Rio Tibagi, 2009). 

O uso de água para extração mineral corresponde a um volume total de 143,32 m³/dia. 
Assim sendo, a vazão outorgada subterrânea é de 42,99 m³/ dia (0,0005 m³/s) e a 
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superficial corresponde a 100,33 m³/ dia (0,001 m³/s) (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-7 a seguir são apresentadas as vazões para extração mineral na Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi. 

Tabela 2.3.1.7.8-7: Vazões para extração mineral na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, em 
m³/dia. 

Tipo de consumo Superficial Subterrânea Total 

Extração mineral 100,33 (70%) 42,99 (30%) 143,32 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 Geração de Energia Elétrica 

Encontram-se em operação na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, 1 central geradora 
com menos de 1 MW, que é a Usina Pitangui com 0,87 MW e 4 pequenas centrais, as 
quais encontram-se listadas na Tabela 2.3.1.7.8-8 a seguir (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Tabela 2.3.1.7.8-8: Pequenas Centrais Elétricas na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Região Usina Rio Potência (MW) 

Alto Tibagi 

São Jorge Pitangui 2,34 

Salto Mauá Tibagi 23,86 

Paina II Socavão 1,20 

Baixo Tibagi Apucaraninha Apucaraninha 10,00 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 
A Usina Hidrelétrica São Jorge está localizada na margem esquerda do rio Pitangui, a 18 
km do centro de Ponta Grossa, na região denominada Alagados. Ela entrou em operação 
em abril de 1945, com o represamento do rio Pitangui, formando a barragem de Alagados, 
que atende a geração da usina e o abastecimento de água da cidade de Ponta Grossa. Esta 
Usina foi incorporada pela Copel em dezembro de 1974, anteriormente pertencia à 
Companhia Prada de Eletricidade S.A. (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

A Usina Salto Mauá, também conhecida como Usina Hidrelétrica Presidente Vargas, está 
localizada no município de Telêmaco Borba, e foi implantada na década de 1950 no rio 
Tibagi (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Já a Usina Hidrelétrica Apucaraninha foi inaugurada em 1949, pela Empresa Elétrica de 
Londrina S.A., incorporada pela Copel em 1974. Está localizada no Município de 
Tamarana, distante 80 km do centro de Londrina, na margem direita do rio Apucaraninha, 
a 1,5 km de sua confluência com o rio Tibagi. A usina localiza-se dentro da reserva 
indígena de mesmo nome e funciona com o aproveitamento do Salto Grande, com 125 m 
de altura, no rio Apucaraninha (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Na Tabela 2.3.1.7.8-9 a seguir são apresentadas unidades geradoras de energia elétrica 
previstas no Plano Decenal de Expansão de Energia 2007 – 2016 (PDE). 
Tabela 2.3.1.7.8-9: Pequenas Centrais Elétricas na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 
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Usina Rio Potência (MW) Início de 
Operação 

Telêmaco Borba Tibagi 120 Janeiro/2013 

Mauá + PCH Tibagi 361 Em construção 

Cebolão  Tibagi 155 Dezembro/2016 

Jataizinho Tibagi 155 Dezembro/2016 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 

 Recreação, Turismo e Lazer 

A recreação, o turismo e o lazer estão associados a lagos, espelhos d’água e reservatórios, 
podendo proporcionar a prática de esportes náuticos ou empreendimentos como resorts. 

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo, existem na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi vários municípios que possuem locais ligados à recreação, ao turismo e ao lazer 
relacionados com o uso da água. 

2.3.1.7.9 Disponibilidade de Recursos Hídricos 

 Disponibilidade Hídrica Superficial 
A disponibilidade hídrica superficial da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é de 
32.334.142,93 m³/d. 

Nas Figuras 2.3.1.7.9-1 e 2.3.1.7.9-2 a seguir são apresentados mapas com as vazões. 
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Figura 2.3.1.7.9-1: Vazões mínimas em pequenas bacias. Fonte: Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, 1998 (Modificado). 
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Figura 2.3.1.7.9-2: Vazões médias em pequenas bacias. Fonte: Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, 1998 (Modificado). 
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 Disponibilidade Hídrica Subterrânea 
A disponibilidade hídrica subterrânea da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é apresentada na 
Tabela 2.3.2.7.9-1 e na Figura 2.3.2.7.9-3 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.9-1: Disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Unidade Aquífera Disponibilidade 
na Bacia (m³/h) 

Vazão Outorgável 

(%)¹ (m³/d)² 

Pré-Cambiana 29.805,75 20 107.300,71 

Karst 2.124,01 20 7.646,44 

Paleozóica Inferior 59.018,28 20 212.465,83 

Paleozóica Média Superior 181.393,83 20 653.017,80 

Paleozóica Superior 35.438,47 20 127.578,50 

Guarani 316.526,62 10 569.747,91 

Serra Geral Norte 104.235,92 20 375.249,31 

Caiuá 323,27 20 1.163,76 

TOTAL  -  - 2.054.170,26 

¹ % outorgável do recurso disponível. ² Vazão outorgável considerando uma média de 18 horas/dia de bombeamento. 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 

 
Figura 2.3.1.7.9-3: Disponibilidade hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

A vazão outorgável de águas subterrâneas é mais representativa na unidade aquífera 
Paleozóica Média Superior (653.017,80 m³/d), seguida pelo Guarani (569.747,91 m³/d) e 
Serra Geral Norte (375.249,31 m³/d). 

A vazão total outorgável de água subterrânea disponível na Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi é de 2.054.170,26 m³/d. 
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2.3.1.7.10 Balanço Hídrico 

O balanço hídrico entre disponibilidade e demanda da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é 
apresentada na Tabela 2.3.1.6.10-1 e na Figura 2.3.1.6.10-1 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.10-1: Balanço Hídrico da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, em m³/d. 

 Superficial Subterrânea Total 

Humano 295.094,24 42.529,85 337.624,10 

Comércio e Serviço 6.376,20 3.370,80 9.747,00 

Industrial 233.513,64 39.795,48 273.309,12 

Irrigação 143.632,46 1.583,91 145.216,37 

Dessedentação de Animais 21.935,15 30.333,32 52.268,47 

Aquicultura 4.286,76 0,00 4.286,76 

Extração mineral 100,33 42,99 143,32 

DEMANDA HÍDRICA 704.938,78 117.656,35 822.595,13 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA 32.334.142,93 2.054.734,02 34.388.876,95 

BALANÇO HÍDRICO 31.629.204,15 1.937.077,67 33.566.281,82 
Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 
Figura 2.3.1.7.10-1: Balanço Hídrico da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

 

De acordo com o balanço hídrico apresentado, observa-se que a disponibilidade hídrica da 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é altamente favorável. Nessa Bacia, a demanda hídrica 
corresponde a 2,4% da disponibilidade total de água. Além disso, nessa Bacia não foi 
possível identificar conflitos quantitativos referentes à utilização da água. Caso existam, 
possivelmente, são pontuais (PBH do Rio Tibagi, 2009). 
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2.3.1.7.11 Rede de Monitoramento  

 Águas Superficiais 

A rede de monitoramento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi é 
formada por diversas estações pluviométricas, climatológicas, fluviométricas, 
sedimentométricas e de qualidade da água (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

No total estão em operação 71 estações pluviométricas, 41 estações fluviométricas, 25 
estações de monitoramento de sedimentos e 26 estações para a análise de qualidade da 
água (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Além disso, a Bacia possui 13 estações climatológicas, localizadas em: Apucarana, 
Fernandes Pinheiro, Mauá da Serra, duas localizadas em Londrina, Ibiporã, Ponta Grossa, 
Castro e Tibagi, duas localizadas em Telêmaco Borba e duas localizadas em Irati (PBH do 
Rio Tibagi, 2009). 

Na Figura 2.3.1.6.11-1 a seguir é apresentada a rede de monitoramento de águas 
superficiais na Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

 

Figura 2.3.1.7.11-1: Rede de monitoramento de águas superficiais na Bacia Hidrográfica do 
rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 
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 Águas Subterrâneas 

Atualmente, não existe rede de monitoramento sistemático da água subterrânea realizado 
pelo órgão gestor de recursos hídricos do Estado. A avaliação da quantidade e qualidade da 
água é realizada através da análise dos dados apresentados pelos usuários para obtenção da 
outorga de uso da água, sendo sua frequência de renovação, geralmente, de cinco anos. Os 
parâmetros de análise físico-química e bacteriológica exigidos para outorga e sua 
renovação foram ampliados pela Instrução Normativa n° 001/2006/SUDERHSA, 
permitindo uma caracterização hidroquímica com mais parâmetros. A avaliação e 
proposição da rede hidrometeorológica e de qualidade de água contida no Plano Estadual 
de Recursos Hídricos – PLERH pretende implantar 20 poços de monitoramento 
distribuídos em áreas de gestão estratégica (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 

2.3.1.7.12 Qualidade das Águas Superficiais 

A Portaria nº 003, de 21 de março de 1991, da Superintendência dos Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente (SUREHMA), enquadra os cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tibagi, de domínio do Estado do Paraná. Segundo essa portaria, todos os cursos d’água da 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi pertencem à Classe 2, salvo as seguintes exceções (PBH 
do Rio Tibagi, 2009): 

 Os cursos d’água utilizados para abastecimento público e seus afluentes, que 
pertencem à Classe 1: Rio Jataizinho, Rio Água Sete, Arroio de São Cristóvão, 
Córrego Curiúva, Rio Imbituvinha, ArroioBom Jardim do Sul, Córrego da Chegada, 
Rio Formiga, Rio Quero Quero, Rio Pugas, Arroio Moinho ou Faxinal Grande, Rio 
Maromba, Córrego Número Um e Rio Furneiro; 

 Rio Harmonia e seus afluentes até a barragem da indústria Klabin do Paraná e 
Celulose S.A., que pertencem à Classe 1; 

 Ribeirão Cambé e seus afluentes, que pertencem à Classe 1; 
 Afluentes da margem esquerda do Ribeirão dos Apertados, dentro dos limites do 

Parque Estadual da Mata do Godoy, que pertencem à Classe 1; 
 Rio Quebra Perna, Rio Barrosinho e seus afluentes, que pertencem à Classe 1; 
 Ribeirão Lindóia e seu afluente Ribeirão Quati, que pertencem à Classe 3; e, 
 Arroio da Ronda, que pertence à Classe 3. 

Índice de Qualidade das Águas – IQA 

O IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos  Estados  Unidos  da  
América e é uma espécie de nota atribuída à qualidade da água, podendo variar entre zero e 
cem. Esse índice é baseado em 9 parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliformes Termotolerantes, Temperatura, Potencial 
Hidrogeniônico (pH), Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais (ou Resíduos Totais) 
e Turbidez (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

No Plano da Bacia Hidrográfica do Tibagi foram selecionadas 11 estações de 
monitoramento para quantificação do IQA de cada uma delas, as quais são apresentadas na 
Figura 2.3.1.6.12-1 a seguir. 
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Figura 2.3.1.7.12-1: Estações de monitoramento selecionadas para quantificação do IQA na 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009 (Modificado). 

Os resultados dos IQAs nas estações de monitoramento são apresentados na Tabela 
2.3.1.6.12-1 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.12-1: Porcentagem de ocorrência de cada categoria do IQA nas estações 
selecionada da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Estação Rio 
% de ocorrência nas categorias 

Amostras Período 
Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Uvaia Tibagi 28 72 - - - 47 1987-2006 

Eng. Rosaldo 
Leitão Tibagi 17 80 3 - - 4 1987-2007 

Bom Jardim Capivari 40 60 - - - 19 1996-2007 

Tibagi Tibagi 25 73 2 - - 62 1987-2007 

Chác. Cachoeira Iapó 3 94 3 - - 36 1987-2006 

Telêmaco Borba Tibagi 21 79 - - - 19 1996-2007 
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Estação Rio 
% de ocorrência nas categorias 

Amostras Período 
Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Barra Ribeirão 
das Antas Tibagi 20 80 - - - 20 1987-1995 

Porto Londrina Tibagi 37 60 3 - - 36 1987-2007 

Chác. Ana 
Cláudia Tibagi 10 90 - - - 18 1998-2007 

ETA Samae-
Ibiporã Jacutinga - 92 8 - - 14 1984-2007 

Ponte Preta Congonhas 3 86 8 3 - 35 1987-2007 

Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 

 

Os dados apresentados na Tabela anterior dão indícios de que a qualidade da água do rio 
Tibagi enquadra-se como boa na maioria das amostras analisadas. Os rios Iapó, Jacutinga e 
Congonhas também apresentam qualidade predominantemente boa, mas apresentam 
episódios de qualidade regular, sendo que o rio Congonhas enquadra-se em 3% das 
amostras  como  qualidade  ruim.  Cabe  salientar  que  estes  três  rios  estão  localizados  à  
jusante da área urbana dos municípios de Castro, Londrina e Cornélio Procópio, 
respectivamente. Merece destaque o rio Capivari, que apresenta a maior porcentagem de 
ocorrência de qualidade ótima durante o período analisado, ou seja, 40% (PBH do Rio 
Tibagi, 2009). 

O panorama geral, segundo o IQA, é de que predomina a boa qualidade da água na Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi, no entanto deve-se destacar que a principal função do IQA é 
detectar contaminações de origem orgânica, não sendo consideradas em seu cálculo 
substâncias tóxicas, como pesticidas e metais pesados, com grande probabilidade 
encontrados em uma bacia hidrográfica com as características de uso e ocupação do solo 
da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Além  da  avaliação  pelo  IQA,  no  Plano  da  Bacia  Hidrográfica  do  Tibagi  também  foi  
avaliado alguns parâmetros isolados, conforme Tabela 2.3.1.6.12-2 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.12-2: Porcentagem do tempo que os parâmetros atendem a Resolução 
CONMA nº 357/2005 nas estações selecionadas da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi. 

Estação Rio Amostras 
Tempo (%) 

OD DBO pH Turbidez Fósforo 
Total Coliformes 

Uvaia Tibagi 85 100 100 100 97 84 79 

Eng. Rosaldo 
Leitão Tibagi 60 100 97 100 97 75 77 

Bom Jardim Capivari 35 100 97 100 99 96 89 

Tibagi Tibagi 106 100 96 99 96 75 71 

Chác. 
Cachoeira Iapó 61 99 97 99 100 75 25 

Telêmaco 
Borba Tibagi 33 100 97 100 94 73 67 
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Estação Rio Amostras 
Tempo (%) 

OD DBO pH Turbidez Fósforo 
Total Coliformes 

Barra Ribeirão 
das Antas Tibagi 51 100 98 100 97 83 71 

Porto Londrina Tibagi 36 100 95 99 98 76 97 

Chác. Ana 
Cláudia Tibagi 18 100 84 100 95 89 92 

ETA Samae-
Ibiporã Jacutinga 20 100 90 100 80 64 25 

Ponte Preta Congonhas 35 100 99 100 89 57 99 

Fonte: PBH do Rio Tibagi, 2009. 
 

2.3.1.7.13 Qualidade das Águas Subterrâneas 

Ainda não foram iniciadas as discussões sobre o enquadramento dos aquíferos paranaenses 
diante das diretrizes da Resolução CONAMA nº 396 de 03/04/2008, em função da carência 
de conhecimento mais detalhado do zoneamento hidroquímico dos aquíferos em termos de 
qualidade, da disponibilidade hídrica subterrânea e da inexistência de uma rede de 
monitoramento estratégico (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

Porém, através de análises da água dos poços, apresentadas no PLERH (em elaboração), 
pode-se concluir pelas seguintes classificações das águas subterrâneas das 5 Unidades 
Aquíferas mais representativas da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, em função da 
caracterização físicoquímica (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 Pré-Cambriana 

Apresenta águas subterrâneas classificadas como bicarbonatadas calcomagnesiana, 
contendo teores de sólidos totais dissolvidos entre 100 e 150 mg/L, pH entre 6,5 e 7,2 e 
dureza inferior a 100 mg/L. Entre os cátions predominam o cálcio e o magnésio em relação 
ao sódio e potássio (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 Paleozóica Inferior 

Na unidade paleozóica inferior, as águas do aquífero Furnas são de ótima qualidade para 
consumo humano. Trata-se de águas bicarbonatadas sódicas, com teor médio de cálcio de 
5,5 mg/L; de magnésio, 3,5 mg/L; de sódio, 9,4 mg/L; e, de potássio 1,4 mg/L. Entre os 
ânions, o teor médio de bicarbonato é de 60 mg/L, de sulfato 6,0 mg/L. A dureza total 
varia de 40 a 65 mg de CaCO3/L (águas ligeiramente duras), com pH variando de 7,1 a 
7,6, com sólidos totais dissolvidos raramente ultrapassando 85 mg/L  (PBH do Rio Tibagi, 
2009). 

 Paleozóica Média-Superior 

Na unidade média-superior, as águas do aquífero Itararé são de ótima qualidade para 
consumo humano. Trata-se de águas bicarbonatadas cálcicas, com teor médio de cálcio de 
14,0 mg/L; de magnésio, 1,5 a 6,0 mg/L; de sódio, entre 7 e 35 mg/L; e, de potássio 1,0 a 
3,0 mg/L. A dureza total média de 60 mg de CaCO3/L (águas ligeiramente duras), com pH 
variando de 6,8 a 7,3, com sólidos totais dissolvidos variando de 100 a 150 mg/L. Na 
unidade média-superior, as águas do aquífero Rio Bonito são de ótima qualidade para 
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consumo humano. Tratam-se de águas bicarbonatadas cálcicas, com teor médio de cálcio 
de 11,0 mg/L; de magnésio, 2,0 mg/L; de sódio,  58,0 mg/L; e, de potássio 2,0 mg/L. Entre 
os ânions, o teor médio de bicarbonato é de 137 mg/L, de cloreto 1,8 mg/L. A dureza total 
média de 35 mg de CaCO3/L (águas moles), com pH próximo de 8,0, com sólidos totais 
dissolvidos médio de 200 mg/L (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 Paleozóica Superior 

De acordo com a distribuição iônica média, admite-se classificar as águas subterrâneas da 
unidade paleozóica superior como sendo Bicarbonatadas Sódicas, apresentando conteúdo 
médio de 243 ppm (mg/L) de Sólidos Totais Dissolvidos (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

 Serra Geral Norte 

As águas da unidade aquífera Serra Geral Norte são classificadas como bicarbonatadas 
cálcicas e contém teores de sólidos totais dissolvidos entre 100 e 150 mg/L. O pH varia 
entre 6,6 a 7,2 e a dureza gira em torno de 40 mg de CaCO3/L (águas moles). O teor médio 
de cálcio é de 9,0 mg/L, com concentrações de magnésio variando de 3,5 a 6,5 mg/L: e, as 
de potássio, entre 1,5 a 3,0 mg/L. Os teores médios dos ânions principais são 38 mg/L de 
bicarbonato, 1,5 mg/L de cloreto e 2,5 mg/L de sulfato (PBH do Rio Tibagi, 2009). 

2.3.1.7.14 Comitê de Bacia Hidrográfica 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Tibagi foi instituído pelo Decreto Estadual nº 
5.790, de 13 de junho de 2002, e tem como área de atuação a Bacia Hidrográfica do rio 
Tibagi. 

O Comitê é composto por 40 (quarenta) membros titulares e respectivos 40 (quarenta) 
suplentes, sendo 14 (quatorze) representantes do Poder Público, 16 (dezesseis) 
representantes dos Setores Usuários de Recursos Hídricos e 10 (dez) representantes da 
Sociedade Civil, assim distribuídos: 

- Representantes do Poder Público: 

União – 1 

Estado – 4 

Municípios – 9 

- Representantes dos Setores Usuários: 

Abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos – 5 

Hidroeletricidade – 2 

Captação industrial e diluição de efluentes industriais – 4 

Agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura – 2 

Drenagem e resíduos sólidos urbanos – 2 

Lazer, recreação e outros usos não consuntivos – 1 
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- Representantes da Sociedade Civil: 

Organizações não governamentais – 2 

Entidades de ensino e pesquisa – 3 

Entidades técnico profissionais – 4 

Conselho Indígena – 1 

 

2.3.1.7.15 Recursos Hídricos Local  

Ramal Ferroviário 
O Ramal Ferroviário da KLABIN passará próximo de diversos cursos d’água e drenagens 
da região, porém durante a definição do traçado evitou-se atravessá-los, conforme pode ser 
observado nos mapas a seguir. 
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Figura 2.3.1.7.15-1: Traçado da ferrovia e recursos hídricos da região. 
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Figura 2.3.1.7.15-2: Traçado da ferrovia e recursos hídricos da região (continuação). 
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Qualidade da água superficial 
A qualidade da água de 2 corpos d’água presentes nas proximidades do ramal ferroviário 
foi avaliada através de análises físico-químicas e microbiológicas nos dias 26 e 27 de 
setembro de 2012. 

Nessa  campanha,  foram  coletas  amostras  de  águas  em  2  pontos,  conforme  Tabela  
2.3.1.7.15-1 e Figuras 2.3.1.7.15-3 e 2.3.1.7.15-5 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.15-1: Pontos de coleta de água nas proximidades do ramal ferroviário. 

Ponto Descrição 
Coordenadas 

S O 

01 
Córrego localizado ao lado de uma 

propriedade de cultivo de alface, na Estrada 
Estratégica PR 160. 

24°14'47,70"S 50°51'26,10"O 

02 Córrego localizado na Estrada da Campina a 
caminho da Estrada Estratégica PR 160. 24°13'41,90"S 50°47'30,80"O 

Fonte: Laudo Técnico de Água Superficial. 
 
 

 
Figura 2.3.1.7.15-3: Localização dos pontos de coleta de água superficial nas proximidades 
do ramal ferroviário (traçado em amarelo). Fonte: Google Earth. 
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Figura 2.3.1.7.15-4: Ponto 01 Data: 26/09/2012. 

 

 
Figura 2.3.1.7.15-5: Ponto 02 Data: 26/09/2012. 

 

Na Tabela 2.3.1.7.15-2 a seguir são apresentados os resultados das análises dos pontos 1 e 
2. 
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Tabela 2.3.1.7.15-2: Resultados das análises dos pontos 1 e 2. 

PARÂMETRO UNIDADE Ponto 01 Ponto 02 Resolução CONAMA 357/05 

pH - 6,96 6,98 6,0 – 9,0 

Alcalinidade Total mg/L 14 18 NA 

Dureza Total mg/L 16 15 NA 

Turbidez NTU 2,2 2,3 Até 100 UNT 

Condutividade uS/cm 37 45 NA 

Alumínio mg/L 0,3739 0,1906 0,1 mg/L Al 

Sódio mg/L 1,74 2,21 NA 

Cálcio mg/L 3,75 5,87 NA 

Potássio mg/L 1,30 1,48 NA 

Bário mg/L 0,0375 0,0419 0,7 mg/L Ba 

Magnésio mg/L 1,62 1,62 NA 

Ferro Dissolvido mg/L 0,3459 0,4027 0,3 mg/L Fe 

Manganês Dissolvido mg/L 0,0238 0,0302 0,1 mg/L Mn 

Zinco mg/L 0,0684 0,1019 0,18 mg/L Zn 

Chumbo mg/L <0,001 <0,001 0,01mg/L Pb 

Mercúrio mg/L <0,0001 <0,0001 0,0002 mg/L Hg 

Sulfato mg/L <0,5 <0,5 250 mg/L SO4 

Cloreto mg/L <0,5 1,3 250 mg/L Cl 

Sílica mg/L 17,4 16,7 NA 

Sólidos Dissolvidos 
Totais mg/L 41 28 500 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Totais mg/L 26 <5 NA 

Fósforo Total mg/L 0,02 0,03 

Fósforo total (ambiente lêntico) 
0,020 mg/L P 

Fósforo total (ambiente 
intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e 

tributários diretos de 
ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 
Fósforo total (ambiente lótico e 

tributários de ambientes 
intermediários) 

0,1 mg/L P 

Fosfato (como P) mg/L <0,02 <0,02 NA 

Nitrogênio Amoniacal mg/L <0,1 0,1 
3,7mg/L N, para pH  7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH  8,0 
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH  8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 01 Ponto 02 Resolução CONAMA 357/05 

Nitrogênio Total mg/L <0,5 <0,5 NA 

Nitrato (como N) mg/L 0,2 0,3 10,0 mg/L N 

Nitrito (como N) mg/L <0,02 <0,02 1,0 mg/L N 

Cor Aparente Pt/Co 40 30 NA 

Cor Verdadeira Pt/Co 35 40 até 75 mg Pt/L 

DBO mg/L <3 <3 até 5 mg/L O2 

DQO mg/L <5 10 NA 

Índice de Fenóis mg/L <0,001 0,001 0,003 mg/L C6H5OH 

Óleos e Graxas mg/L <5 5 Virtualmente ausentes 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100m
L 310 170 1000 NMP/100 mL 

Contagem Padrão de 
Bactérias 

Heterotróficas 
UFC/mL 1,00x1000 1,30x1000 - 

N.A. – Não Aplicável. N.D. – Não Detectável. Fonte: Laudo Técnico de Água Superficial. 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, nos dois pontos analisados as 
concentrações de alumínio dissolvido e ferro dissolvido estão acima do limite estabelecido 
pela  Resolução CONAMA nº 357/2005. A elevada concentração destes parâmetros ocorre 
devido à presença destes metais no solo da região. 

Com relação aos demais parâmetros, todas as amostras apresentaram valores inferiores aos 
estabelecidos pela legislação, compatíveis com recursos hídricos Classe 2. 

 Monitoramento da Qualidade de Água pela KLABIN 
A KLABIN realiza o monitoramento da qualidade da água do rio Tibagi (classe 2) através 
de análises fisicoquímicas e microbiológicas em 3 pontos do rio, conforme apresentado na 
Tabela 2.3.1.7.15-3 e Figura 2.3.1.7.15-6 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.15-3: Pontos de coleta de água no rio Tibagi. 

Ponto Descrição 
  

Longitude Latitude 

01 Montante Lançamento KPP-Elevatória Tibagi 539949 7309950 
02 Jusante Lançamento KPP-Ilha Surubi 535953 7313402 
03 Jusante Lançamento KPP-UH Mauá 529583 7339487 
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Figura 2.3.1.7.15-6: Localização dos pontos de monitoramento da KLABIN. 

 

Na Tabela 2.3.1.7.15-4, a seguir, são apresentados os resultados do monitoramento da 
KLABIN no rio Tibagi. 
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Tabela 2.3.1.7.15-4: Monitoramento da qualidade da água no rio Tibagi. 
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Tabela 2.3.1.7.15-4: Monitoramento da qualidade da água no rio Tibagi (continuação). 
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Tabela 2.3.1.7.15-4: Monitoramento da qualidade da água no rio Tibagi (continuação). 
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Tabela 2.3.1.7.15-4: Monitoramento da qualidade da água no rio Tibagi (continuação). 
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Tabela 2.3.1.7.15-4: Monitoramento da qualidade da água no rio Tibagi (continuação). 
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Os dados de monitoramento da Klabin no rio Tibagi nos período entre 2007 e 2011 
mostraram que: 

 As concentrações de cor, em praticamente todos os meses, estavam acima dos 
padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para 
rio classe 2; 

 Na maioria do tempo, as concentrações de oxigênio dissolvido estavam de acordo 
com a legislação, porém observa-se que em 2011 houve redução da concentração 
de oxigênio no rio em todos os pontos analisados; 

 Nas últimas medições realizadas em 2011, as concentrações de DBO e cor, à 
montante da fábrica existente da Klabin, apresentaram valores acima dos limites 
estabelecidos pela legislação para rios de classe 2 (Resolução CONAMA nº 
357/2005). 

 

Ramal Rodoviário 
Qualidade da água superficial 
A qualidade da água do rio Tibagi (classe 2) e de outros 3 cursos d’água presentes nas 
proximidades do ramal rodoviário foi avaliada através de análises físico-químicas e 
microbiológicas.  

No caso do rio Tibagi, foram utilizados dados de análises realizadas para o EIA/RIMA 
da nova fábrica da KLABIN em Ortigueira-PR. Para os outros 3 cursos d’água as 
coletas foram realizadas nos dias 26 e 27 de setembro de 2012. 

Nessas campanhas foram coletas amostras de águas em 8 pontos, conforme Tabela 
2.3.1.7.17-1 e Figuras 2.3.1.7.17-2 a 2.3.1.7.17-8 a seguir. 

Tabela 2.3.1.7.15-5: Pontos de coleta de água nas proximidades do ramal rodoviário. 

Ponto Descrição 
Coordenadas 

S O 

00¹ À montante do emissário e captação 24°15’32,9” 50°43’6,6” 

01¹ Próximo ao emissário da fábrica 24°14’7,9” 50°42’7,9” 

02¹ Próximo à captação da fábrica 24°12’38,3” 50°41’17,3” 

03¹ À jusante da captação da fábrica 24°11’44,7” 50°42’3,7” 

04¹ À jusante da captação da fábrica 24°11’4,6” 50°42’13,4” 

05² Córrego próximo a uma propriedade localizada 
na comunidade Campina dos Pupos. 24°13'4,8"S 50°44'27,8"O 

06² Córrego localizado na Estrada da Campina a 
caminho da comunidade Lajeado Bonito. 24°12'40,7"S 50°44'23,2"O 

07² Córrego próximo ao Parque Ecológico. 24°17'51,7"S 50°34'45,1"O 
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Fonte: ¹Laudo Técnico de Água Superficial. ²Laudo de Água Superficial da Nova Fábrica em 
Ortigueira-PR. 

 

 
Figura 2.3.1.7.15-7: Localização dos pontos de coleta de água superficial nas 
proximidades do ramal rodoviário (traçado em lilás). Fonte: Google Earth. 

 

 

  

Figura 2.3.1.7.15-8: Ponto 01 Data: 06/02/2012. Figura 2.3.1.7.15-9: Ponto 02 Data: 06/02/2012. 
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Figura 2.3.1.7.15-10: Ponto 03 Data: 06/02/2012. Figura 2.3.1.7.15-11: Ponto 04 Data: 06/02/2012. 

 

 

Figura 2.3.1.7.15-12: Ponto 05 Data: 27/09/2012.  Figura 2.3.1.7.15-13: Ponto 06 Data: 27/09/2012. 

 

 

 

Figura 2.3.1.7.15-14: Ponto 07 Data: 27/09/2012. 
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Nas Tabelas 2.3.1.7.17-2 e 2.3.1.17-3 a seguir são apresentados os resultados das 
análises dos pontos 0 a 7. 

Tabela 2.3.1.7.15-6: Resultados das análises dos pontos 0 a 4, rio Tibagi. 

Parâmetro 

U
ni

da
de

 

Ponto 00 Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 

Resolução 
CONAMA 

357/05 

C
am

pa
nh

a 
Ú

ni
ca

 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

Alcalinidade 
Total mg/L 21 18 28 17 29 10 31 18 33 N.A. 

Alumínio mg/L 0,60 2,07 <0,20 1,16 <0,20 1,01 0,76 1,96 ND 0,1 mg/L Al 

Bário mg/L 0,14 <0,02 <0,02 <0,02 0,22 <0,02 0,08 <0,02 0,07 0,7 mg/L Ba 

Chumbo mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 mg/L 
Pb 

Cloreto mg/L 4,0 8,0 4,0 6,0 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 250 mg/L Cl 

Condutividade uS/cm 75,0 60,6 64,4 57,2 62,5 58,3 57,9 59,1 56,0 N.A. 

Cor Aparente mg 
Pt/L 100 175 80 250 150 200 100 100 125 N.A. 

Cor 
Verdadeira 

mg 
Pt/L 70 75 50 125 90 100 80 50 80 <75,0 Pt/Co 

DBO mg/L 6 7 7 8 7 7 8 6 7 até 5,0 mg/L 
O2 

DQO mg/L 11,6 15,6 12 17,2 20,8 16,4 16,0 19,2 12,4 N.A 

Dureza Total mg/L 16 22 20 18 16 11 12 17 16 N.A 

Fenol mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 mg/L 
C6H5OH 

Ferro 
Dissolvido mg/L 0,44 0,26 0,76 0,64 0,26 0,57 0,60 0,60 1,05 0,3 mg/L Fe 

Fosfato Total mg/L 0,14 0,10 0,18 0,09 0,12 0,08 0,10 0,08 0,12 N.A 

Fosfato Orto mg/L 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 N.A 

Mercúrio mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 mg/L 
Hg 

Magnésio mg/L 1,71 2,68 2,44 2,68 2,20 0,98 1,46 2,68 2,20 N.A 

Manganês mg/L 0,01 <0,002 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 0,03 <0,002 0,005 0,1 mg/L 
Mn 

Nitrogênio 
Amoniacal mg/L 0,10 < 0,05 < 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 0,10 0,06 

3,7mg/L N, 
para pH  

7,566 
2,0 mg/L N, 
para 7,5 < 
pH  8,0 

1,0 mg/L N, 
para 8,0 < 
pH  8,5 

0,5 mg/L N, 
para pH > 

8,5 
Nitrogênio 

Nitrato mg/L 0,09 0,39 0,28 0,38 0,24 0,31 0,21 0,30 0,16 10,0 mg/L N 
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Parâmetro 

U
ni

da
de

 

Ponto 00 Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 

Resolução 
CONAMA 

357/05 

C
am

pa
nh

a 
Ú

ni
ca

 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

1ª
 C

am
pa

nh
a 

2ª
 C

am
pa

nh
a 

Nitrogênio 
Nitrito mg/L <0,005 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 <0,005 0,02 <0,005 1,0 mg/L N 

Nitrogênio K. 
Total mg/L 0,28 0,18 0,20 0,26 0,19 0,16 0,15 0,14 0,16 N.A. 

Óleos e Graxas mg/L <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 virtualmente 
ausentes 

Oxigênio 
Dissolvido mg/L 8,0 7,7 7,6 6,8 8,1 7,8 7,9 10,3 8,8 > 5,0 mg/L 

O2 

Potássio mg/L 16,0 8,41 6,22 6,42 5,12 4,20 4,88 5,1 4,8 N.A. 

pH 
(Laboratório) - 7,17 7,28 7,82 7,45 7,59 7,35 7,49 7,34 7,72 6,0 a 9,0 

Sílica mg/L 4,33 4,1 3,40 4,8 2,16 4,6 2,44 3,9 2,02 N.A. 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais 
mg/L 113 127 11 134 26 112 28 112 26 500 mg/L 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
mg/L 21 37 23 49 25 38 31 42 26 N.A. 

Sódio mg/L 45 10,1 9,2 6,74 5,7 6,22 4,99 9,1 8,4 N.A. 

Sulfato mg/L 8,7 12 3,88 8 3,54 14 <2 13 <2 250 mg/L 
SO4 

Turbidez NTU 5,5 40 15 50 15 50 20 40 20 100 NTU 

Zinco mg/L 0,04 0,01 0,04 0,005 0,04 < 0,003 4,88 0,015 0,04 0,18 mg/L 
Zn 

Coliformes 
Totais 

NMP/100 
mL 920 2100 1100 1100 900 1600 1400 1600 1100 N.A. 

Coliformes  
Termotolerant

es 

NMP/100 
mL 34 960 240 420 120 920 740 540 220 

1000 
NMP/100 

mL 
N.A.  –  Não  Aplicável.  N.D.  –  Não  Detectável.  Fonte:  Laudo  de  Água  Superficial  da  Nova  Fábrica  em  
Ortigueira-PR. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, na maioria das amostras 
analisadas as concentrações de alumínio dissolvido e ferro dissolvido estão acima do 
limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005. A elevada concentração 
destes parâmetros ocorre devido à presença destes metais no solo da região. 

Em todas as amostras, nota-se que as concentrações de DBO estavam acima do limite 
estabelecido pela legislação. Esse fato pode ser explicado pelo possível lançamento de 
esgoto sem tratamento e/ou de atividades de pecuárias na região. 
A cor verdadeira apresentou valores acima do permitido na legislação em algumas 
amostras analisadas. Isto ocorre em função da presença de sólidos dissolvidos e 
elevada quantidade de carga orgânica.  

Com relação aos demais parâmetros, todas as amostras apresentaram valores inferiores 
aos estabelecidos pela legislação, compatíveis com recursos hídricos Classe 2 
previstos na Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Tabela 2.3.1.7.15-7: Resultados das análises dos pontos 5 a 7, rio Tibagi. 

Parâmetro Unidade Ponto 05 Ponto 06 Ponto 07 Resolução 
CONAMA 357/05 

pH - 6,94 6,36 7,02 6,0 – 9,0 

Alcalinidade Total mg/L 13 15 11 NA 

Dureza Total mg/L 16 14 12 NA 

Turbidez NTU 2,2 1,9 8,7 Até 100 UNT 

Condutividade uS/cm 33 41 33 NA 

Alumínio mg/L 0,1994 0,2917 0,8580 0,1 mg/L Al 

Sódio mg/L 1,17 0,9117 2,17 NA 

Cálcio mg/L 4,79 2,82 2,54 NA 

Potássio mg/L 0,7492 0,9899 1,83 NA 

Bário mg/L 0,0345 0,0436 0,0429 0,7 mg/L Ba 

Magnésio mg/L 0,9299 0,8159 1,45 NA 

Ferro Dissolvido mg/L 0,3083 0,3490 0,3868 0,3 mg/L Fe 

Manganês Dissolvido mg/L 0,0093 0,0094 0,0165 0,1 mg/L Mn 

Zinco mg/L 0,0507 0,0266 0,0755 0,18 mg/L Zn 

Chumbo mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,01mg/L Pb 

Mercúrio mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 mg/L Hg 

Sulfato mg/L <0,5 <0,5 2,8 250 mg/L SO4 

Cloreto mg/L <0,5 <0,5 0,8 250 mg/L Cl 

Sílica mg/L 12,5 13,0 17,9 NA 

Sólidos Dissolvidos 
Totais mg/L 20 38 31 500 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Totais mg/L <5 <5 <5 NA 

Fósforo Total mg/L 0,02 0,02 0,02 

Fósforo total 
(ambiente lêntico) 

0,020 mg/L P 
Fósforo total 

(ambiente 
intermediário, com 

tempo de 
residência entre 2 e 
40 dias, e tributários 

diretos de 
ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 
Fósforo total 

(ambiente lótico e 
tributários de 

ambientes 
intermediários) 
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Parâmetro Unidade Ponto 05 Ponto 06 Ponto 07 Resolução 
CONAMA 357/05 

0,1 mg/L P 

Fosfato (como P) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 NA 

Nitrogênio 
Amoniacal mg/L <0,1 <0,1 0,7 

3,7mg/L N, para pH 
 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 
< pH  8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 
< pH  8,5 

0,5 mg/L N, para pH 
> 8,5 

Nitrogênio Total mg/L <0,5 <0,5 1,2 NA 

Nitrato (como N) mg/L 0,2 0,3 0,3 10,0 mg/L N 

Nitrito (como N) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 1,0 mg/L N 

Cor Aparente Pt/Co 30 40 100 NA 

Cor Verdadeira Pt/Co 26 29 54 até 75 mg Pt/L 

DBO mg/L <3 <3 <3 até 5 mg/L O2 

DQO mg/L <5 <5 6,0 NA 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 0,001 <0,001 0,003 mg/L 
C6H5OH 

Óleos e Graxas mg/L <5 5 <5 Virtualmente 
ausentes 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100m
L 210 130 79 1000 NMP/100 mL 

Contagem Padrão de 
Bactérias 

Heterotróficas 
UFC/mL 6,80x1003 2,50x1002 4,20x1002 - 

N.A. – Não Aplicável. N.D. – Não Detectável. Fonte: Laudo de Água Superficial. 
 

De acordo com os resultados apresentados na tabela acima, nos pontos analisados as 
concentrações de alumínio dissolvido e ferro dissolvido estão acima do limite 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005. A elevada concentração destes 
parâmetros ocorre devido à presença destes metais no solo da região. 

Com relação aos demais parâmetros, todas as amostras apresentaram valores inferiores 
aos estabelecidos pela legislação, compatíveis com recursos hídricos Classe 2. 

2.3.1.8 Ruído 
Foram realizadas medições de ruído  na área próxima ao traçado previsto para o ramal 
ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, nos municípios de Telêmaco Borba e 
Ortigueira – PR, em 5 pontos, nos dias 25 de setembro de 2012. 

Tabela 2.3.1.8-1-1: Dados da coleta e dos pontos de medição de ruído. 

Ponto Descrição Coordenadas  
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S O 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada 
Minuano 24°16'32.20"S 50°52'59.30"O 

02 Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano 
com a Estrada Estratégica PR 160 24°17'5.20"S 50°50'20.30"O 

03 Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido 
estrada Estratégica PR 160 24°14'8.90"S 50°47'0.30"O 

04 
Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a 

Linha de Energia Elétrica, em frente a uma 
propriedade 

24°14'36.50"S 50°44'51.90"O 

05 Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, 
Estrada D 24°15'48.10"S 50°35'59.10"O 

 

 

Figura 2.3.1.8-1: Localização dos pontos de medição de ruído e o traçado previsto da ferrovia 
(amarelo) e da rodovia (rosa). 
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Figura 2.3.1.8-2: Ponto 01 - Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada Minuano. 

 

Figura 2.3.1.8-4: Ponto 03 - Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido estrada 
Estratégica PR 160. 
 

 

Figura 2.3.1.8-6: Ponto 05 - Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, 
Estrada D. 

Tabela 2.3.1.8-2: Resumo dos resultados. 

Ponto Local 
Ruído 

Diurno Noturno 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada Minuano 51,5 49,0 

02 Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano com a 
Estrada Estratégica PR 160 42,5 34,5 

03 Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido estrada 
Estratégica PR 160 51,0 34,0 
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04 Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a Linha de 
Energia Elétrica, em frente a uma propriedade 49,0 37,0 

05 Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, Estrada D. 40,5 40,5 

 

Limites da Norma NBR 10.151 (Nível de Critério de 
Avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A) Diurno Noturno 

Áreas de sítios de fazendas 40 35 

 

As áreas onde foram feitas as medições são de características rurais, sendo que os 
valores apurados indicam valores moderadamente superiores aos preceituados na 
norma da ABNT para ambos os períodos (diurno e noturno). 

No período diurno, todos os pontos estavam acima do permitido pela legislação. Isto 
ocorreu por que, durante as medições, observou-se a ocorrência de ruídos de fundo de 
pássaros, animais e chuva fraca. 

No período noturno também ocorreram valores acima do permitido em legislação, 
devido a presença de atividades de animais no entorno (grilos/cigarras, pássaros e 
coaxar) e brisa moderada a forte. Somente os Pontos 2 e 3 apresentaram valores dentro 
do permitido na norma da ABNT. 

Como apresentado na tabela, foram identificados pontos que o nível de ruído local 
superam os valores aplicados na Norma. De acordo com a NBR 10.151 estes valores 
de ruído de fundo devem ser considerados como o nível de critério de avaliação, isto é, 
como o nível de ruído local, e, este valor não deverá ser excedido pelo futuro 
empreendimento do ramal ferroviário e ramal rodoviário. 

O laudo de ruídos encontra-se no Volume V – Laudos. 
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2.3.2 Meio Biótico 
Este relatório apresenta o diagnóstico do meio biótico para as áreas de influência do 
ramal rodoviário (19 km) e ramal ferroviário (21 km) de interligação da fábrica da 
Klabin em Ortigueira – PR. 

2.3.2.1 Caracterização da Flora 

A cobertura vegetal de uma região pode ser caracterizada conforme sua fisionomia, 
sua composição florística e pelo agrupamento e distribuição das espécies e o seu 
diagnóstico tem como objetivo caracterizar as comunidades vegetais identificadas 
nas áreas de influência do empreendimento, a partir de uma avaliação de seu estado 
de conservação, a fim de identificar e quantificar os possíveis impactos ambientais 
causados pelo empreendimento. 

Metodologia 

A metodologia empregada para mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal 
consistiu na utilização de técnicas de interpretação visual de produtos de 
sensoriamento remoto da área de estudo (imagens de satélite) e na análise integrada 
das informações extraídas destes produtos; das coletadas no trabalho de campo e 
das bases digitais existentes.  

Para o diagnóstico foram obtidos dados de fontes secundárias, como IBGE (1992), 
Base Ambiental (IPARDES, 2010), Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi 
(IAP, 2009), além de estudos existentes na região de influência. 

Após esta análise foram selecionados os fragmentos mais conservados, inclusive 
aqueles localizados em áreas de preservação permanente (APP) e fragmentos de 
fisionomia aberta, a fim de se verificar a existência de fitofisionomias 
características do Bioma Mata Atlântica. Estas áreas foram mapeadas, sendo 
obtidas suas coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). As coordenadas 
UTM foram obtidas para o Datum SAD 69. 

Para cada fitofisionomia registrada foi feita a caracterização quanto à estrutura e ao 
grau de conservação dos ambientes, indicados por parâmetros como estratificação e 
adensamento da cobertura, altura do dossel, tipo de manejo e evidências de usos 
antropogênicos (queimada, corte seletivo, desmatamento, cultivo etc.). 

Avaliou-se,  também,  para  os  trabalhos  na  Área  de  Influência  Direta  (AID),  a  
presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, tendo como base 
a Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (IN/MMA nº 06 de 23/09/2008), 
a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas – IUCN 2009, Lista da Flora Ameaçada 
de Extinção (Instituto Ambiental do Paraná – IAP/1995).  

Para o levantamento qualitativo da vegetação presente na AID e ADA, realizado 
entre os dias 12 a 15 de novembro de 2012, utilizou-se o método de caminhamento 
(Filgueiras, et al 1994), que consiste na descrição da vegetação das áreas 
amostradas, elaborando listagens das espécies encontradas. 
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Figura 2.3.2.1-1: Incursão ao interior do 
fragmento florestal, para elaboração de lista de 
espécies.  

Figura 2.3.2.1-2: Registro das estruturas 
vegetativas, utilizado na identificação das 
espécies. 

 

2.3.2.1.1 Vegetação Regional 

Segundo IBGE, 2004, o Estado do Paraná está inserido no domínio Mata Atlântica, 
bioma caracterizado pela alta diversidade de espécies e pelo alto nível de 
endemismo (Mata Atlântica, 2001). Originalmente, apresentava mais de 80% de 
sua área coberta por formações florestais deste domínio (Maack, 1981 apud 
Kozera, 2010). 

Devido ao ritmo intenso de devastação, as formações florestais deste bioma ficaram 
restritas a cerca de 10% da área total do Estado (Mata Atlântica/Inpe, 2011). Esse 
processo  foi  mais  acelerado  e  intenso  nas  regiões  norte  e  oeste.  Isso  se  deve  
diretamente à alta fertilidade dos solos, associada à recente colonização, o aumento 
de atividades agrícolas e substituição da vegetação nativa por áreas de pastagem 
nessa porção do Estado. 

Bioma Mata Atlântica 

O Bioma Mata Atlântica é composto de uma série de tipologias ou unidades 
fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetacional, em que essas unidades 
fitogeográficas foram estabelecidas pelo IBGE (1988); são elas: Floresta Ombrófila 
Densa; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas; campos de 
altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. 

Floresta Ombrófila Densa 

A formação Ombrófila Densa é uma floresta sempre verde (perenifólia), com 
dossel formado por árvores de 20 a 30 m, e que está situada em regiões onde não há 
período biologicamente seco durante o ano (VELOSO, 1992), em áreas próximas 
ao oceano sob influência das massas de ar úmidas que adentram o continente 
vindas do mar e em elevações montanhosas com variações fisionômicas o que lhe 
permite altíssima riqueza e diversidade (VELOSO, 1992; Mata Atlântica, 2001).  
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Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista também conhecida como Mata de Araucária, é 
caracterizada pela combinação de Floresta Atlântica no estrato médio e inferior da 
floresta, com o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) no estrato superior, 
além de árvores com 25 a 30 metros de altura e um grande número de epífitas.  As 
regiões onde ocorre a presença desta fitofisionomia possuem um clima ombrófilo 
com alguns meses de baixa temperatura, e são principalmente regiões nos planaltos 
dos estados da Região Sul do país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e 
nos maciços descontínuos de São Paulo e Rio de Janeiro (Serras de Paranapiacaba, 
Mantiqueira e Bocaina) (VELOSO, 1992; Mata Atlântica, 2001). 

Floresta Ombrófila Aberta 

A Floresta Ombrófila Aberta caracteriza-se por uma vegetação de transição entre a 
floresta amazônica e áreas extra-amazônicas. Esta floresta apresenta quatro 
faciações florísticas que alteram a fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila 
Densa. Nesta fisionomia as copas das árvores geralmente não ficam tão próximas 
umas das outras, o que permite a maior incidência solar. Estão presentes as 
palmeiras, os cipós, a sororoca ou bananeira-brava e bambus. Caracterizada por um 
pequeno período seco, que vai de dois a três meses, e uma temperatura média 
acima de 22º (VELOSO, 1992). 

Floresta Estacional Semidecidual 

A Floresta Estacional Semidecidual, também denominada por Rizzini (1963) de 
Floresta Estacional Mesófila Semidecídua, é uma fitofisionomia intrínseca ao 
bioma Mata Atlântica, constituindo uma formação transicional entre as florestas de 
encosta litorâneas e as formações não florestais de interior (Mata Atlântica, 2001). 
É uma formação florestal caracterizada pela presença de indivíduos arbóreos que 
perdem as folhas (caducifólios) durante o inverno, ou estação seca (Mata Atlântica, 
2001). A porcentagem de indivíduos caducifólios varia de 20 a 50% do conjunto 
florestal (VELOSO, 1992). Esse fenômeno de queda foliar tem sido atribuído a 
fatores como disponibilidade de água, baixa temperatura e disponibilidade de 
nutrientes (Oliveira, 1997). 

Floresta Estacional Decidual 

A formação Floresta Estacional Decidual apresenta grandes áreas descontínuas 
localizadas no norte para o sul, entre a Floresta Ombrófila Aberta e a Savana 
(Cerrado); de leste para oeste, entre a Savana estépica (caatinga do sertão árido) e a 
Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia); e, finalmente, 
no sul, já na área subtropical, no vale do Rio Uruguai, entre a Floresta Ombrófila 
Mista do Planalto Meridional e a estepe (VELOSO, 1992).  

Este tipo de vegetação é caracterizado por duas estações climáticas bem 
demarcadas, uma chuvosa seguida de longo período biologicamente seco. Ocorre 
na forma de disjunções florestais, são dominadas por gêneros como Peltophorum, 
Anadenanthera e Apuleia, e apresentam o estrato dominante macro ou 
mesofanerofítico predominantemente caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos 
despidos de folhagem no período desfavorável (VELOSO, 1992). 
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A  zona  central  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Tibagi  –  BHT,  que  compreende  o  
município de Telêmaco Borba, apresenta um mosaico de fitofisionomias onde a 
Floresta Estacional Semidecidual, forma um contínuo com a Floresta Ombrófila 
Mista ocupando 2% a 4% da cobertura vegetal da região e Campos Naturais 
(IBGE, 1992; Plano de Bacia do Rio Tibagi, 2009). 

Em estudos florísticos realizados em áreas de floresta secundária no Parque 
Ecológico da Klabin, foram identificadas 1.146 espécies de flora (Tabela 2.3.2.1.1-
1), sendo 426 arbóreas, 100 arbustivas, 114 epífitas, 245 herbáceas, 4 lianas, 139 
pteridófitas, 21 sub-arbustivas e 97 trepadeiras (Klabin, 2011). 

Tabela 2.3.2.1.1-1: Lista de espécies arbóreas de ocorrência na Fazenda Monte 
Alegre/Telêmaco Borba-PR. 

Família Nome Científico Nome Vulgar 

AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO 

IAP   
1995 

MMA                        
2008 

IUCN  
2009 

Anacardiaceae R. Br. 

Astronium graveolens Jacq. guaritá Rara     
Lithraea brasiliensis Marchand  bugreiro       
Lithraea molleoides Engl.  pau-de-bugre       
Rhus succedanea L.          
Schinus molle L.  aroeira       
Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-vermelha       
Tapirira guianensis Aubl.  peiro-de-pomba       

Annonaceae Juss. 

Annona amazonica R.E. Fr.  araticum-preto       
Annona cacans Warm.  araticum-cagão       
Annona coriacea Mart.  aracticum Rara     
Annona dolabripetala Raddi          
Annona emarginata H. Rainer          
Duguetia lanceolata A. St.-Hil.  pindaíba       
Guatteria australis A. St.-Hil.          
Rollinia exalbida (Vell.) Mart.  araticum       
Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius  araticum-da-mata       
Xylopia brasiliensis Spreng.  pindauvuna       

Apocynaceae Juss. 

Aspidosperma australe Müll. Arg.  guatambu Rara     
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.  peroba-poca Rara     
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.  peroba-rosa Rara   EM 
Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg. guatambu-amarelo Em perigo     
Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers  leiteiro       
Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers  sodinha       
Rauwolfia sellowii Muell Arg. casca-de-anta       
Tabernaemontana australis Müll. Arg.          
Tabernaemontana catharinensis A. DC.          

Aquifoliaceae Bercht. & 
J. Presl 

Ilex brasiliensis Loes.          
Ilex brevicuspis Reissek  cauna       
Ilex domestica Reiss. congonha       
Ilex dumosa Reissek  congonha-miída       
Ilex microdonta Reissek          
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.  erva-mate     LR 

Araliaceae Juss. 

Dendropanax cuneatum (DC.) Decne. & 
Planch.  

maria-mole 
      

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & 
Planch.  

caixeta 
      

Schefflera angustissima (Marchal) Frodin          
Schefflera calva (Cham.) Frodin & Fiaschi  mandioqueira       
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, mandiocão       
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Família Nome Científico Nome Vulgar 

AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO 

IAP   
1995 

MMA                        
2008 

IUCN  
2009 

Steyerm. & Frodin  
Araucariaceae Henkel & 
W. Hochst. Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze  

pinheiro-do-
paraná Vulnerável X CR 

Arecaceae Bercht. & J. 
Presl 

Corypha umbraculifera L.  palmeira       
Euterpe edulis Mart.  palmito   X   
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  jerivá       
Baccharis calvescens DC.          
Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso          
Eupatorium crenulatum Gardner  vassourão       
Eupatorium maximiliani SCHRADER          
Moquinia mollissima Malme  cambará       
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme  vassourão-branco       
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker  cambará-preto       
Raulinoreitzia tremula (Hook. & Arn.) R.M. 
King & H. Rob.  

  
      

Vernonia diffusa Less.  vassourão-preto       

Bignoniaceae Juss. 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.  
caroba-de-flor-
verde       

Jacaranda caroba (Vell.) A. DC.  caroba       
Jacaranda micrantha Cham.  caroba       
Jacaranda mimosifolia D. Don          
Jacaranda puberula Cham.  caroba       
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith  ipê-amarelo       
Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.  ipê-roxo       
Tecoma caraiba Mart.  ipê-tarumã       

Bombacaceae Kunth 

Bombax cyathophorum K. Schum.  imbiruçu       
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna  paineira       
Chorisia speciosa A. St.-Hil.  paineira       
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. 
Robyns  

embiruçu 
      

Boraginaceae Juss. 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. 
Mill.  

  
      

Cordia ecalyculata Vell.  café-de-bugre       
Cordia rufescens A. DC.          
Cordia salicifolia Cham.  café de bugre       
Cordia sellowiana Cham.  chá-de-bugre       
Cordia superba Cham.  babosa-branca       
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.  louro-pardo       
Patagonula americana L.  guajuvira       

Burseraceae Kunth  Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand breu       
Canellaceae Mart.  Cinnamodendron dinisii Schwacke  pimenteira       
Caparidaceae Crataeva tapia L.  tapiá        
Capparaceae Juss. 
(Tropicos) - Brassicaceae 
(APG II) Cleome viridiflora Schreb.  

  

      

Caricaceae Dumort. Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.  
mamoreiro-do-
mato       

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.  jacaratiá Rara     
Caryocaraceae Voigt  Caryocar brasiliense St. Hil.  piqui Vulnerável     

Cecropiaceae C.C. Berg 

Cecropia adenopus Mart. ex Miq.  embauba       

Cecropia glaziovi Snethl.  
embaúba-
vermelha       

Cecropia hololeuca Miq.  embaúva-prateada       
Cecropia pachystachya Trécul  embauba-branca       
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IAP   
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Celastraceae R. Br. 

Maytenus aquifolium Mart.  
espinheira-santa-
verdadeira       

Maytenus evonymoides Reissek          
Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch.  espinheira-santa Rara     
Maytenus robusta Reissek  cafezinho       
Maytenus salicifolia Reissek          

Clethraceae Klotzsch Clethra brasiliensis Cham. & Schltdl.  carne-de-vaca       
Clethra scabra Pers.  carne-de-vaca       

Clusiaceae Clusia sp.         
Combretaceae R. Br. Terminalia sp.          
Connaraceae Connarus sp.         

Cunoniaceae R. Br.  
Belangera speciosa Cambess.  guaraperê       
Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm.  guaperê       
Lamanonia ternata Vell.  cangalheiro       

Elaeocarpaceae Juss. Sloanea lasiocoma K. Schum.          
Sloanea monosperma Vell.  sapopema       

Escalloniaceae R. Br. ex 
Dumort.  Escallonia megapotamica Spreng.  

  
      

Euphorbiaceae Juss.  

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.  laranjeira-do-mato       
Alchornea glandulosa Poepp. tapiá-guaçu       
Alchornea sidifolia Müll. Arg.  tapiá-guaçu       
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.  caixeta       
Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.          
Croton floribundus Spreng.  capixingui       
Hieronyma alchorneoides Allemão  urucurana       
Manihot grahamii Hook.          
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.  tamanqueiro       
Pera obovata (Klotzsch) Baill.  sapateiro       
Sapium biglandulosum Müll. Arg.  leiteiro-mole       
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  pau-de-leite       
sebastiana schottiana (Mull. Arg.) Mull. 
Arg. 

  
      

Sebastiania brasiliensis Spreng.  leiteiro       
Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. 
Sm. & R.J. Downs 

branquilho 
      

Sebastiania corniculata (Vahl) Müll. Arg.          
Sebastiania corniculata var. klotzschiana 
Müll. Arg.  

branquilho 
      

Securinega guaraiuva Kuhlm.  guaraiuva       
Tetrorchidium rubrivenium Poepp.  canemuçu Rara     

Fabaceae Lindl. 

Acacia adstringens Mart.  barbatimão       
Acacia nitidifolia Speg.          
Acacia polyphylla DC. monjoleiro       
Acacia velutina DC.          
Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev  sucupira-branco       
Albizia polycephala (Benth.) Killip  angico-branco       
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan  angico-branco       
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. grápia       
Bauhinia forficata Link  pata-de-vaca       
Bauhinia longifolia D. Dietr.  mororó       
Calliandra dysantha Benth.          
Cassia leptophylla Vogel  falso-barbatimão       
Centrolobium tomentosum Guillemin ex 
Benth.  

araribá 
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Família Nome Científico Nome Vulgar 

AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO 

IAP   
1995 

MMA                        
2008 

IUCN  
2009 

Copaifera langsdorffii Desf.  óleo-pardo       
Coutanea contracta leiteiro       
Dalbergia brasiliensis Vogel  rabo de bugio       
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton  sapuva-branca       
Dalbergia myriantha Benth. ex A. Gray  sapuva-preta       
Dalbergia villosa (Benth.) Benth.  caviuna       
Erythrina falcata Benth.  corticeira       
Erythrina sect. Cristae-galli Krukoff  sananduva       
Gleditschia amorphoides (Griseb.) Taub.  faveiro       

Holocalyx balansae Micheli  
alecrim-de-
campinas       

Holocalyx glaziovii Taub. ex Glaz.  alecrim       
Inga affinis DC.  ingá-amarelo       
Inga marginata Willd.  ingá-feijão       
Inga sessilis (Vell.) Mart.  ingá-ferradura       
Inga striata Benth.  ingá-banana       
Inga vera Willd.  ingá-cipó       
Inga virescens Benth.  ingá-branco       
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.  angelim-bravo       
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. 
Azevedo & H.C. Lima  

feijão-cru 
      

Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme embira-de-sapo       
Lonchocarpus muehlembergianus Hassl. feijão-cru Rara     
Lonchocarpus neuroscapha Benth.  imbira-de-sapo       
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.  rabo-de-bugio       
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.  imbira-de-sapo       
Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex 
Benth.  

rabo-de-macaco 
      

Luetzelburgia sp. guaiçara       
Machaerium aculeatum Raddi  bico-de-pato       
Machaerium brasiliense Vogel  jacarandá-paulista       
Machaerium hatschbachii Rudd          
Machaerium minutiflorum Tul.  sapuva       
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.  mau-vizinho       
Machaerium paraguariense Hassl.  sapuvão Rara     
Machaerium scleroxylon Tul.  caviúna       
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel  sapuvinha       
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze  maricá       
Mimosa scabrella Benth.  bracatinga       
Myrocarpus frondosus Allemão  cabreúva Rara   DD 
Myroxylon peruiferum L. f.  caborê Em perigo     
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks.  olho-de-cabra       
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  gorocaia       
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.  canafístula       
Piptadenia colubrina (Vell.) Benth.  angico-vermelho       
Piptadenia communis Benth.  jacará       
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.  pau-jacaré       
Piptadenia macrocarpa Benth.  angico-de-cortume       
Piptadenia rigida Benth.  guarucaia       
Pithecellobium edwallii Hoehne  farinha-seca       
Poecilanthe parviflora Benth.  coração-de-negro     DD 
Pterocarpus rohrii Vahl          
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose          
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & pau-cigarra       
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IAP   
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MMA                        
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Barneby  
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
H.S. Irwin & Barneby  canudo-de-pito       
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville  barbatimão Rara     

Sweetia elegans (Vogel) Benth.  
perobinha-do-
campo       

Flacourtiaceae Rich. ex 
DC. 

Casearia decandra Jacq.  guaçatonga       
Casearia gossypiosperma Briq.  cambroé Rara     
Casearia inaequilatera Cambess.  guassatunga       
Casearia lasiophylla Eichler  cambroé     DD 

Casearia obliqua Spreng.  
guassatunga-
vermelha       

Casearia sylvestris Sw.  lagarteira       
Prockia crucis P. Browne ex L.  espinho-agulha       

Icacinaceae Miers Citronella megaphylla (Miers) R.A. Howard          
Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard  congonha       

Lauraceae Juss. 

Aniba firmula (Nees & C. Mart.) Mez  canela-sassafráz       
Cinnamomum sellowianum (Nees & C. 
Martius ex Nees) Kosterm.  

canela 
      

Cryptocaria aschersoniana Mez. canela-batalha       
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr.  canela-frade       
Nectandra grandiflora Nees & C. Mart. ex 
Nees  

canela-fedida 
      

Nectandra lanceolata Nees  canelão-amarelo       
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez  canela-preta       
Nectandra nitidula Nees & Mart.  canela-amarela       
Nectandra oppositifolia Nees & Mart.  canela-ferrugem       
Nectandra rigida (Kunth) Nees  canela-amarela       
Ocotea bicolor Vattimo  canela Vulnerável     
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez  canela-bosta       
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez  canela-louro       
Ocotea elegans Mez  canela       
Ocotea indecora (Schott) Mez  canela-cheirosa       
Ocotea lancifolia (Schott) Mez          
Ocotea laxa (Nees) Mez    Rara     
Ocotea nutans (Nees) Mez  canela       
Ocotea odorifera Rohwer  canela-sassafráz Rara X   
Ocotea puberula (Rich.) Nees  canela-guaicá     LR 
Ocotea pulchella (Nees) Mez  canela lageana       
Ocotea silvestris Vattimo  canela-silvestre       
Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez  canela       
Persea cordata Meisn.  massaranduva       

Persea pyrifolia (D. Don) Spreng.  
abacateiro-do-
mato     LR 

Persea racemosa Mez  
abacateiro-do-
brejo       

Persea venosa Bentham & Meissner  pororoca       
Lecythidaceae A. Rich. Cariniana excelsa Casar.  jequetibá       

Liliaceae Juss.  Cordyline dracaenoides  dracena       
Cordyline dracaenoides Kunth  uvarana       

Lythraceae J. St.-Hil. Lafoensia pacari A. St.-Hil.  dedaleiro     LR 

Malvaceae Juss. Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) 
Hassl.  

louro-branco 
      

Melastomataceae Juss. Leandra melastomoides Raddi  folha-branca       
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IAP   
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MMA                        
2008 

IUCN  
2009 

Miconia sellowiana Naudin  jacatiró       

Meliaceae Juss. 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.  canjerana       
Cedrela fissilis Vell.  cedro-rosa     EM 
Cedrela odorata L.  cedro-do-brejo     VU 
Guarea guidonia (L.) Sleumer  peloteira       
Guarea kunthiana A. Juss.  figo-do-mato       
Guarea macrophylla Vahl  ataúba       
Trichilia casaretti C. DC.  catiguá-vermelho     VU 
Trichilia catigua A. Juss.  catiguá       
Trichilia claussenii C. DC.  catiguá-vermelho       
Trichilia elegans A. Juss.  pau-de-ervilha       
Trichilia pallens C. DC.  baga-de-morcego     LR 
Trichilia pallida Sw.  catiguá       

Monimiaceae Juss. Mollinedia clavigera Tul.  fruta-de-veado       
Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.  fruta-de-veado       

Moraceae Gaudich. 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex 
Benth.  

taiuva 
      

Ficus carita L. figueira       
Ficus glabra Vell.  figueira-branca       
Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché  lonbrigueira       
Ficus guaranitica Chodat  figueira       
Ficus insipida Willd.  figueira       
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.  figueira-branca       
Ficus monckii Hassl.  figueira     LR 
Ficus pohliana Miq. figueira-branca       
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.  tajuva       
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, 
Lanj. & Wess. Boer  

capiricica 
      

Myrsinaceae R. Br. 

Cybianthus detergens Mart.  farinha-seca       
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & 
Schult.  

  
      

Myrsine umbellata Mart.          
Myrsine balansae Mez          
Myrsine ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez  capororoquinha       

Myrsine gardneriana (A. DC.) Mez  
capororoca-do-
brejo       

Myrsine guianensis Aubl.  capororoca-branca       

Myrsine lancifolia (Mart.) Mez  
capororoca-de-
folha-miúda       

Myrsine loefgrenii Mez          

Myrsine parvifolia (A. DC.) Mez  
capororoca-do-
miudo       

Myrsine umbellata (Mart.) Mez  capororoca       
Myrsine venosa (A. DC.) Mez          

Myrtaceae Juss. 

Blepharocalyx O. Berg  vassourinha       
Britoa sellowiana O. Berg  sete-capotes       
Calyptranthes aromatica Saint-Hilaire  craveiro-da-terra       
Calyptranthes concinna DC.  guamirim       
Calyptranthes lucida Mart. ex DC.  guamirim-ferro       

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.  
guabiroba-do-
campo       

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. 
Berg  

sete-capotes 
      

Campomanesia ovalifolia O. Berg  guabiroba       



  128069.10-1000-M-1500 
 

  11 
 
 

 

Família Nome Científico Nome Vulgar 

AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO 

IAP   
1995 

MMA                        
2008 

IUCN  
2009 

Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg  guabirova Rara     

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O. Berg  
guabiroba-da-
cultura       

Eugenia bacopari D. Legrand          
Eugenia blastantha (O. Berg) D. Legrand  grumixama-miúda       
Eugenia brasiliensis Lam.  grumixama       
Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. 
Legrand  

guamirim 
      

Eugenia dodonaefolia Cambess.          
Eugenia flavescens DC.          
Eugenia florida DC.  guamirim       
Eugenia handroana D. Legrand          
Eugenia hyemalis Cambess.          
Eugenia involucrata DC.  cerejeira       
Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk.  cambuí       
Eugenia pluriflora DC.  cambuí       
Eugenia pyriformis Cambess.  uvaia       
Eugenia stictosepala Kiaersk.          
Eugenia uniflora L.  pitanga       
Eugenia verrucosa A. Rich.  araçazeiro       
Gomidesia affinis (Cambess.) D. Legrand  aperta-goela       
Gomidesia anacardiaefolia (Gardner) O. 
Berg 

  
      

Gomidesia schaueriana O. Berg          
Gomidesia sellowiana O. Berg  cambuí       
Marlierea sp.         

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand  
guamirim-de-
folha-fina       

Myrceugenia miersiana (Gardner) D. 
Legrand & Kausel  

guamirim 
    LR 

Myrcia fallax (Rich.) DC.  folha-miúda       
Myrcia gracilis O. Berg  guamirim       
Myrcia guianensis (Aubl.) DC.  cambuí       
Myrcia hatschbachii D. Legrand  guamirim-ferro       
Myrcia multiflora (Lam.) DC.          
Myrcia pulchra (O. Berg) Kiaersk.  cambuí       
Myrcia rostrata DC.  sapuva-branca       
Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira  cambuí       
Myrcia sphaerocarpa DC.  cambui       
Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg  cerejeira-brava       
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand  guabiju     EM 
Myrciaria ciliolata (Cambess.) O. Berg          
Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  guamirim       
Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel  jabuticaba       
Psidium guajava L.  guava       
Psidium guineense Sw.          
Stenocalyx sulcatus (Spring ex Martius) O. 
Berg  

pitangueira 
      

Nyctaginaceae Juss. 
Bougainvillea glabra Choisy  

primavera-de-
árvore       

Bougainvillea spectabilis Willd.  primavera       
Guapira opposita (Vell.) Reitz  maria-mole       
Ramisia sp.  pau-a-tôa       

Ochnaceae DC. Ouratea parviflora (DC.) Baill.          
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Opiliaceae Valeton 
Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & 
Hook. f.  

pau-marfim 
      

Agonandra engleri Hoehne          

Phytolacaceae R. Br. 
Gallesia gorazema Moq. pau-d'alho       
Phytolacca dioica L.  ceboleiro       
Seguieria floribunda Benth.  limão-bravo       

Piperaceae Giseke 

Piper aduncum L.  jaborandi-falso       
Piper amalago L.  falso-jaborandi       
Piper gaudichaudianum Kunth          
Piper glabratum Kunth          
Piper hispidum Sw.          

Polygonaceae Juss. Ruprechtia sp.  farinha-seca       

Proteaceae Juss. Roupala brasiliensis Klotzsch  carvalho-brasileiro       
Roupala martii Meisn.  caxicaem       

Rhamnaceae Juss. 
Colubrina glandulosa Perkins  sobrasil       
Rhamnus micrantha L.  crindiúva       
Rhamnus sphaerosperma Sw.          

Rosaceae Juss. 

Prunus myrtifolia (L.) Urb.  pessegueiro-bravo       
Prunus sellowii Koehne  pessegueiro-bravo       
Prunus sphaerocarpa Sw.  pessegueiro bravo       
Rubus rosaefolius Sm. amora-brava       
Rubus urticifolius Poir.  amora-branca       

Rubiaceae Juss. 

Alibertia concolor (Cham.) K. Schum.          
Alseis floribunda Schott  branquinho       
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.  jangada       
Ixora venulosa Benth.  ixora       
Palicourea marcgravii A. St.-Hil.          
Psychotria hancorniifolia Benth.  brinco-de-princesa       
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.  brinco-de-princesa       
Psychotria longipes Müll. Arg.  cafézinho-roxo       
Psychotria suterella Müll. Arg.  leiteiro       
Psychotria vellosiana Benth.          
Rudgea gardenioides (Cham.) Müll. Arg.          
Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg.          

Rutaceae Juss.  

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.  pau-marfim Rara   EM 
Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. ex 
Mart.  

mamoninha 
      

Esenbeckia grandiflora Mart.  pau-de-cotia       
Fagara hiemalis (St. Hil.) Engler. arrudeira       
Fagara rhoifolia (Lam.) Engl.  mamica-de-porca       
Metrodorea nigra A. St.-Hil.  carrapateira       
Pilocarpus pauciflorus A. St.-Hil.  jaborandi       
Xanthoxylum sp. mamica-de-cadela       
Zanthoxylum chiloperone Mart. ex Engl.  mamica-de-porca       
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.  mamica-de-porca       
Zanthoxylum hyemale A. St.-Hil.  tembetari       
Zanthoxylum rhoifolium Lam. juvevê       
Zanthoxylum riedelianum Engl.  mamica-de-porca       
Zanthoxylum tingoassuiba A. St.-Hil.  tiguaciba       

Sapindaceae Juss.  

Allophyllus guaraniticus Camb. Vacum. vacum       
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & 
A. Juss.) Radlk.  

fruta-de-pavão 
      

Allophylus membranifolius Radlk. vacum       
Allophylus petiolulatus Radlk.  fruta-de-pombo       
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Cupania oblongifolia Mart.  covatã       
Cupania racemosa (Vell.) Radlk.  camboatã       
Cupania vernalis Cambess.  miguel pintado       
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.  maria-preta       
Matayba elaeagnoides Radlk.  camboatá       
Matayba guianensis Aubl.          

Sapotaceae Juss. 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl.  

guatambu-de-leite 
      

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 
Radlk.  

aguaí-vermelho 
      

Manilkara huberi (Ducke) Chevalier  maçaranduba       
Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.  aguaí-açu       

Simaroubaceae DC. 

Picramnia excelsa Kuhlm. ex Pirani          
Picramnia ramiflora Planch.  camboitá       
Picrasma crenata Engl. in Engl. & Prantl  cedrinho       
Picrasma excelsa (Sw.) Planch.  quássia       

Solanaceae Juss.  

Athenaea picta (Mart.) Sendtn.          
Aureliana fasciculata var. tomentella 
(Sendtn.) Barboza & Hunz.  

  
    LR 

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) 
Benth.  

manacá 
      

Capsicum villosum Sendtn.          
Cestrum calycinum Kunth  coerana       
Cestrum capsulare Carvalho & Schnoor          
Cestrum intermedium Sendtn.  coerana       
Cestrum pseudo-quina Mart.  quina-branca       

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.  
coerana-de-flor-
verde       

Solanum argenteum Dunal  joá-manso       
Solanum auriculatum Aiton  cuvitinga       
Solanum bullatum Vell.        LR 
Solanum diploconos (Mart.) Bohs        LR 
Solanum granuloso-leprosum Dunal        LR 
Solanum inaequale Vell.  quina-branca     LR 
Solanum mauritianum Scop.  covitinga       
Solanum pseudocapsicum L.          
Solanum pseudoquina A. St.-Hil.  quina-branca       
Solanum sanctae-katharinae Dunal  joá-manso       

Sterculiaceae Vent. Guazuma ulmifolia Lam.  mutambo       
Helicteres brevispira A. St.-Hil.          

Styracaceae DC. & 
Spreng. 

Styrax acuminatum Pohl peito-de-pomba       
Styrax camporum Pohl  laranjeira-do-mato       
Styrax leprosus Hook. & Arn.  carne-de-vaca       

Symplocaceae Desf. Symplocos celastrinea Mart. ex Miq.          
Symplocos tenuifolia Brand  maria-mole       

Theaceae Mirb. Haemocharis Salisbury ex C. Martius & 
Zuccarini  

peroba-d'água 
      

Tiliaceae Juss.  
Heliocarpus popayanensis Kunth  pau-jangada       
Luehea candicans Mart.  açoita-cavalo       
Luehea divaricata Mart.  açoita-cavalo       

Ulmaceae Mirb. 
(Tropicos ) - 
Cannabaceae (APG II) Trema micrantha (L.) Blume  

candiúva 

      
Urticaceae Juss. Boehmeria caudata Sw.  urtiga-mansa       
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Verbenaceae J. St.-Hil. 

Aegiphila sellowiana Cham.  tamanqueiro       
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.  lixeira       
Citharexylum myrianthum Cham.  pau-viola       
Lantana brasiliensis Link  camaratinga       
Lantana trifolia L.          
Lippia brasiliensis (Link) T. Silva          
Lippia urticoides (Cham.) Steud.  pau-de-lixo       
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  tarumã       
Vitex montevidensis Cham.  tarumã       

Vochysiaceae A. St.-Hil. Vochysia emarginata Vahl  pau-de-vinho       
Vochysia tucanorum Mart.  pau-de-tucano       

Fonte: Parque Ecológico Klabin/Fazenda Monte Alegre (Compilação de dados dos seguintes autores 
COPATI/UEL/Klabin; Francisco das Chagas e Silva (Berndt, 1992); Konstantin Wasjutin (Wasjutin, 
1958); Carlos Eduardo de Araújo Barbosa (Barbosa, 2004); Cinthia Ruriko Sakagami (Sakagami, 2006); 
Thiago Ilnicki Nogueira de Azevedo (Azevedo, 2007); Disciplina Taxonomia de Campo - 
USP/UNICAMP/ESALQ (SILVA, Ariadne Josiane Castoldi et all., 2009); Disciplina Taxonomia de 
Campo - USP/UNICAMP/ESALQ; (FARACO, Ana Gabriela et all., 2009); Disciplina Taxonomia de 
Campo - USP/UNICAMP/ESALQ (SILVA, Alexandre Rosa et all., 2009); Annete Bonnet (BONNET, 
A., 2009); Levantamento realizado pela Casa da Floresta (BARRETTO, K.D., 2009); Levantamento 
realizado Dissertação Thaís Regina Drezza (DREZZA, T.R., 2009). 
Legenda: CR - Criticamente em perigo / DD - Dados insuficientes / EN - Em perigo / EW - 
Regionalmente extinta / EX – Extinta / LC – Preocupante / LR - Baixo risco / NT - Quase ameaçada / VU 
– Vulnerável. 

 

2.3.2.1.2 Área de Influência Indireta – AII 

 Floresta Ombrófila Mista 

Os fragmentos florestais presentes na AII do empreendimento apresentam um 
aspecto transicional entre a Florestal Ombrófila Mista e a Floresta Estacional 
Semidecidual. A Floresta Ombrófila Mista – FOM possui tal denominação devido à 
interpenetração das floras de diferentes origens, uma austral-andina e outra tropical 
afro-brasileira (Veloso et al. 1991).  

Essa fitofisionomia é predominante no local do estudo, possui como constituinte 
principal da sua vegetação a espécie arbórea de Araucaria angustifolia (pinheiro-
do-paraná) destacando-se no dossel da floresta, a FOM apresenta diversas variações 
na sua estrutura (Klein, 1960), isso se deve ao relevo e a altitude que somados ao 
clima  temperado  com  chuvas  regulares  e  bem  distribuídas  ao  longo  do  ano,  sem  
influência direta do oceano, caracteriza dessa forma, uma fitofisionomia típica de 
zona climática pluvial. A composição florística pode ser influenciada pela 
ocorrência de geadas e baixas temperaturas (Roderjan et al. 2002; Liebsch e 
Mikich, 2009) (Figura 2.3.2.1.2-1). 
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Figura 2.3.2.1.2-1: Vista da borda de remanescente florestal 
presente na AII, detalhe da presença da espécie Araucaria 
angustifolia (pinheiro-do-paraná). 

 

 Reflorestamento 

O Estado do Paraná apresenta 4,9% de sua área total com reflorestamentos, e nos 
municípios de Telêmaco Borba, Tibagi, Curiúva, Figueira, Imbaú, Reserva, 
Ortigueira e Ventania (Figura 2.3.2.1.3-2) estão concentradas as maiores extensões 
de áreas recobertas por plantios permanentes e homogênios de espécies exóticas de 
Pinus taeda, Pinus elliotti e Eucaliptus grandis, formando um raio de fornecimento 
de matéria-prima para indústria de papel e celulose (IPARDES, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  16 
 
 

 

 

Figura 2.3.2.1.2-2: Mapa das áreas de reflorestamento do município de Telêmaco 
Borba 

 
Fonte: IPARDES– Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Caracterização socioeconômica e ambiental da área de influência de Telêmaco Borba. Nota 
técnica, 2008 (Adaptado). 

 

2.3.2.1.3 Fitofisionomias presentes na AID  

Os remanescentes florestais presentes na AID do empreendimento apresentam um 
aspecto transicional entre a Floresta Ombrófila Mista que ocorre em áreas com 
maior altitude e a Floresta Estacional Semidecidual que ocorre nos vales dos rios 
de maior extensão e em áreas de menor altitude (Figura 2.3.2.1.3-1). 

Para o diagnóstico da AID da Ferrovia e Rodovia, definiu-se uma faixa de 200 m 
em ambos os lados do traçado. 
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Figura 2.3.2.1.3-1: Mapa de fitofisionomias da AID 
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Floresta Ombrófila Mista 

Os remanescentes florestais existentes apresentam-se fragmentados com algum tipo 
de grau de perturbação e geralmente com efeito de borda, apesar disto são 
predominantemente em estágio médio de regeneração, com dois estratos distintos, 
o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, com DAP’s 
variando entre 0,10 a 0,30 m e o sub-bosque formado por espécies jovens e 
arbustivas (Figura 2.3.2.1.3-2). 

 

Figura 2.3.2.1.3-2: Fragmento florestal remanescente, presente no fundo de vale. 

Em inventário florestal realizado no ano 2012 pela Klabin S.A na região para a 
implantação da unidade fabril, foram encontradas 113 espécies e 34 famílias 
botânicas onde as sete espécies de maior VI (valor de importância) (Ocotea 
pulchella, Croton floribundus, Cupania vernalis, Cedrela fissilis, Syagrus 
romanzoffiana, Casearia obliqua e Anadenanthera colubrina) somaram a metade 
do VI total da comunidade. 

Na ocasião do levantamento, as espécies Araucaria angustifolia (pinheiro-do-
paraná) e Aspidosperma cylindrocarpon (peroba-poca) constam como ameaçadas 
de extinção, segundo a Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 
no Paraná (IAP 2008) e do Brasil (Brasil 2008); 

A tabela 2.3.2.1.3-1 abaixo relaciona as espécies diagnosticadas no inventário 
florestal. 
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Tabela 2.3.2.1.3-1: Lista de espécies arbóreas de ocorrência, registradas no inventário 
florestal – Klabin/2012. 

Família Nome científico Nome popular 

Lauraceae Ocotea pulchella canelinha 
Euphorbiaceae Croton floribundus capixingui 
Sapindaceae Cupania vernalis  camboatã 
Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa 
Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá 
Salicaceae Casearia obliqua guaçatonga 
Fabaceae Anadenanthera colubrina angico-branco 
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira-pimenteira 
Malvaceae Luehea divaricata açoita-cavalo 
Sapindaceae Matayba elaeagnoides camboatã 
Fabaceae Plathymiscium floribundum sacambú 
Fabaceae Machaerium stipitatum sapuva 
Myrsinaceae Myrsine umbellata  capororoca 
Lauraceae Nectandra puberula canela 
Fabaceae Lonchocarpus sp. embira-de-sapo 
Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa guavirova 
Sapindaceae Allophylus edulis chal-chal 
Araucariaceae Araucaria angustifolia * araucária 
Euphorbiaceae Sebastiana klotzschiana leiteiro 
Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca 
Lauraceae Nectandra megapotamica canela-cheirosa 
Meliaceae Cabralea canjerana canharana 
Fabaceae Albizia polycephala farinha-seca 
Myrtaceae Psidium cattleyanum goiabeira 
Rubiaceae Bathysa australis folha-larga 
Bignoniaceae Jacaranda puberula carova 
Salicaceae Casearia sylvestris  guaçatonga 
Asteraceae Piptocarpha axilaris  vassoura 
Fabaceae Inga sessilis ingazeiro 
Solanaceae Solanum mauritianum jurubeba 
Monimiaceae Mollinedia elegans pimenteira 
Apocynaceae Tabernaemontana laeta gancheira 
Laxmanniaceae Cordyline spectabilis cordyline 
Cunoniaceae Lamanonia ternata guaperê 
Fabaceae Machaerium nyctitans jacarandá-bico-de-pato 
Myrtaceae Eugenia sp.1 guamirim 
Fabaceae Mimosa scabrella bracatinga 
Myrtaceae Eugenia uniflora pitangueira 
Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis leiteiro 
Myrtaceae Eugenia sp.2  guamirim 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  23 
 
 

 

Família Nome científico Nome popular 

Myrtaceae Myrcia cf. spectabilis papa-goela 
Erythroxylaceae Erythroxyllum deciduum  mercúrio 
Lauraceae Endlicheria paniculata canela-do-brejo 
Asteraceae Dasyphyllum spinescens  vassoura-de-espinho 
Fabaceae Bauhinia forficata pata-de-vaca 
Rubiaceae Alseis floribunda branquinha 
Euphorbiaceae Alchornea glandulosa tapiá-guaçu 
Salicaceae Casearia decandra guaçatonga 
Myrtaceae Eugenia involucrata cereja 
Monimiaceae Mollinedia clavigera pimenteira 
Malvaceae Bastardiopsis densiflora folha-de-corda 
Myrtaceae Eugenia cf. cuprea guamirim 
Aquifoliaceae Ilex sp. congonheira 
Malvaceae Pseudobombax grandiflorum embiruçu 
Fabaceae Schyzolobium parahyba guapuruvú 
Clethraceae Clethra scabra peroba-poca 
Euphorbiaceae Alchornea triplinervia  tapiá-mirim 
Lauraceae Ocotea sp. canela 
indeterminada indeterminada 2 - 
Boraginaceae Cordia superba  chá-de-bugre 
indeterminada indeterminada 4 - 
Myrtaceae Myrcia sp.2  papa-goela 
Rhamnaceae Hovenia dulcis  uva-japonesa 
Aquifoliaceae Ilex cf. microdonta  congonheira 
Asteraceae Raulinoreitzia leptophlebia vassoura 
Simaroubaceae Picrasma crenata picrasma 
Celastraceae Maytenus ilicifolia espinheira-santa 
indeterminada indeterminada 3 - 
Myrtaceae Campomanesia guazumaefolia guavirova 
Meliaceae Guarea guidonia marinheiro 
Asteraceae Gochnatia polymorpha cortiça 
Fabaceae Machaerium scleroxylon caviúna 
Myrtaceae Eugenia tomentosa guamirim 
Apocynaceae Rauvolfia sellowii leiteiro 
Myrtaceae Myrcia sp.1 papa-goela 
Cannabaceae Trema micrantha pau-pólvora 
Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon * peroba-poca 
Moraceae Ficus luschnatiana figueira 
Fabaceae Machaerium sp. caviúna 
Humiriaceae Vantanea cf. compacta pimenteira 
Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus guamirim 
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Família Nome científico Nome popular 

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis congonheira 
Myrtaceae Campomanesia eugenioides guavirova 
Styracaceae Styrax sp. styrax 
Rubiaceae Psychotria vellosiana erva-de-rato 
Aquifoliaceae Ilex cf. dumosa congonheira 
Fabaceae Erythrina falcata mulungú 
Fabaceae Machaerium brasiliensis sapuva 
Fabaceae Machaerium lanceolatum sapuva 
Lauraceae Nectandra lanceolata canela 
Urticaceae Cecropia glaziovii embaúba 
Anacardiaceae Lithrea molleoides aroeira-branca 
Fabaceae Dalbergia brasiliensis sapuvinha 
Melastomataceae Tibouchina sp. manacá 
Myrtaceae Campomanesia guaviroba guavirova 
Myrtaceae Myrcia hebepetala papa-goela 
Myrtaceae Myrcia splendens guamirim-de-folha-fina 
Rubiaceae Coussarea contracta erva-de-rato 
Rubiaceae Rubiaceae 1 erva-de-rato 
indeterminada indeterminada 1 - 
Rubiaceae Psychotria carthagenensis erva-de-rato 
Meliaceae Trichilia claussenii  baga-de-morcego 
Aquifoliaceae Ilex theezans  congonheira 
Meliaceae Trichilia pallida baga-de-morcego 
Myrsinaceae Myrsine guianensis capororoca 
Myrtaceae Eugenia speciosa guamirim 
Myrtaceae Myrcia sellowiana papa-goela 
Rutaceae Esenbeckia febrifuga pau-de-cutia 
Rutaceae Zanthoxylum sp.2 mamica-de-porca 
Myrtaceae Myrtaceae 1 guamirim 
Rosaceae Prunus myrtifolia pessegueiro-bravo 
Salicaceae Xylosma ciliatifolia pau-de-espeto 
Rutaceae Helietta apiculata pau-de-cutia 

Onde: * Espécie ameaçada de extinção (Brasil 2008, IAP 2008). 

Fonte: Inventário Florestal da nova fábrica de papel e celulose da Klabin, 
região compreendida entre os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba – 
PR/ 2012. 
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 Reflorestamento 

Na AID do empreendimento estão presentes extensas áreas com reflorestamento das 
espécies Eucaliptus grandis (eucalipto) e Pinus elliotii (pinheiro) (Figura 2.3.2.1.3-3). 

 

Figura 2.3.2.1.3-3: Detalhe do plantio homogêneo de Eucaliptus sp (eucaliptos). 

 

 Áreas agrícolas e pastagens 

Na  Área  de  Influência  Direta  do  empreendimento  estão  presentes  extensas  áreas  de  
agricultura, associadas ao reflorestamento, significativas áreas de pastagem e 
pequenos fragmentos florestais nativos e secundários (Figuras 2.3.2.1.3-4 e 2.3.2.1.3-
5). 

 

Figura 2.3.2.1.3-4: Vista geral dos diferentes usos do solo presentes na AID, contato entre 
áreas de agricultura, pastagem e fragmentos florestais remanescentes. 
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Figura 2.3.2.1.3-5: Dois ângulos do contato das áreas de agricultura com os de 
reflorestamentos. 

2.3.2.1.4 Vegetação da Área Diretamente Afetada - ADA 

Ferrovia 

A Ferrovia apresentará um traçado linear entre os limites dos municípios de Ortigueira 
e Telêmaco Borba, a implantação se dará predominantemente em áreas utilizadas com 
reflorestamento por plantio das espécies de eucaliptos (Eucaliptus spp) e pinus (Pinus 
spp) (Figura 2.3.2.1.4-1). 

Para o diagnóstico da ADA da Ferrovia, definiu-se a área de intervenção direta 
promovida pela implantação do empreendimento uma faixa de aproximadamente 30m. 

Foram amostrados pontos ao longo do futuro traçado (Figura 2.3.2.1.4-1), conforme 
Tabela 2.3.2.1.4-1 abaixo, com as respectivas coordenadas UTM.  

Figura 2.3.2.1.4-1: Imagem aérea dos pontos amostrais no traçado linear da ferrovia. 

 
Fonte: Googleearth (Legenda    )  AII  AID  ADA 
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Tabela 2.3.2.1.4-1: Lista dos pontos amostrais com as respectivas coordenadas UTM. 

Ponto Coordenadas UTM 

PFerr1 510567.00 m E / 7314378.00 m S 

PFerr2 512698.00 m E / 7314981.00 m S 

PFerr3 513574.00 m E / 7314452.00 m S 

PFerr4 515535.00 m E / 7314100.00 m S 

PFerr5 516811.00 m E / 7313733.00 m S 

PFerr6 519205.00 m E / 7314395.00 m S 

PFerr7 519779.00 m E / 7315586.00 m S 

PFerr8 520354.00 m E / 7317415.00 m S 

PFerr9 522617.00 m E / 7317603.00 m S 

PFerr10 524176.00 m E / 7319307.00 m S 
Legenda: PFerr: ponto ferrovia 

 

PFerr – 1: Floresta Ombrófila Mista 

Localizado próximo à linha férrea existente, apresenta-se de forma isolada, em meio 
às áreas de plantio de soja e milho (Figura 2.3.2.1.4-2 e 2.3.2.1.4-3).  

Figura 2.3.2.1.4-2: Imagem aérea do fragmento florestal PFerr-1. 

 
Fonte: Googleearth 
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Figura 2.3.2.1.4-3: Vista geral do fragmento florestal, contato com a linha férrea existente. 

O fragmento apresenta efeitos de perturbação antrópica, provavelmente pela 
manutenção da linha férrea no trecho já existente. Nesta porção de vegetação o dossel 
encontra-se descontínuo formado por espécies entre 8 a 12 m de altura, com DAP’s 
variando entre 0,10 a 0,30 m, no estrato inferior ocorrem poucas espécies jovens e 
espécies de hábitos ruderais (Figura 2.3.2.1.4-4). 

  
Figura 2.3.2.1.4-4: Dois ângulos da porção do fragmento em contato com a linha férrea 
existente. 

Entre as espécies de ocorrência estão a aroeira (Schinus terebenthifolius), a uvarana 
(Cordyline dracaenoides), a canela-amarela (Nectandra nitidula) (Figuras 2.3.2.1.4-
5), o angico-branco (Albizia polycephala),  a  capororoca  (Myrsine umbellata), a 
espécie exótica pinheiro (Pinus sp),  o  jerivá  (Syagrus romanzoffiana), a embaúba 
(Cecropia pachystachya), o chá-de-bugre (Cordia sellowiana), as Miconias spp, pau-
pólvora (Trema micrantha),  o  chal-chal  (Allophylus edulis)  e  o  tapiá  (Alchornea 
sidifolia).  
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Figura 2.3.2.1.4-5: Exemplar de canela-amarela (Nectandra nitidula), detalhe dos frutos. 

Nas bordas do fragmento observa-se a presença das espécies de samambaia-do-campo 
(Pteridium aquilinum), infestante em pastagens, beira de estradas e terrenos baldios, e 
extensas porções com bambuzinho (Bambusa sp). 

PFerr – 2: Áreas agrícolas  

Neste ponto a paisagem é predominantemente agrícola, onde se observa o plantio de 
soja e milho com espécies arbóreas isoladas (Figuras 2.3.2.1.4-6 e 2.3.2.1.4-7). 

Figura 2.3.2.1.4-6: Imagem aérea do ponto PFerr-2 localizado em áreas agrícolas. 

 
Fonte: Googleearth 
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Figura 2.3.2.1.4-7: Dois ângulos diferentes do PFerr-2, com as áreas agrícolas e as espécies 
arbóreas isoladas. 

PFerr – 3: Floresta Ombrófila Mista  

Neste ponto ocorre área agrícola, onde se observa o manejo recente das culturas e 
reflorestamento de Eucaliptus sp (eucalipto) (Figuras 2.3.2.1.4-8 e 2.3.2.1.4-9). 

Figura 2.3.2.1.4-8: Imagem aérea do fragmento florestal em contato com talhão de eucaliptos. 

 
Fonte: Googleearth 
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Figura 2.3.2.1.4-9: Vista geral do fragmento florestal em contato com talhão de eucaliptos. 

Ocorre também um fragmento florestal em estágio médio de regeneração com dois 
estratos distintos, o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, 
com DAP’s variando entre 0,10 a 0,40 m e o sub-bosque formado por espécies jovens 
e arbustivas. A serrapilheira presente é contínua, formando uma camada fina pouco 
decomposta com 2 cm (Figura 2.3.2.1.4-10).  

 

 

Figura 2.3.2.1.4-10: Vista do interior do fragmento. 

Na borda do fragmento observa-se a presença de espécies pioneiras heliófitas como a 
pata-de-vaca (Bauhinia sp) (Figura 2.3.2.1.4-11) e a mamica-de-porca (Zanthoxylum 
rhoifolium) (Figura 2.3.2.1.4-12) e arbustiva como o falso-jaborandi (Piper aduncum). 

Eucaliptos Fragmento florestal 
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Figura 2.3.2.1.4-11: Espécie jovem de pata-de-vaca (Bauhinia sp), detalhe das folhas 
bifolioladas. 

  

Figura 2.3.2.1.4-12: Espécie jovem de mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), 
detalhe dos acúleos presentes no tronco. 

Entre  as  espécies  de  ocorrência  estão  o  chá-de-bugre  (Cordia sellowiana), o cedro-
rosa  (Cedrela fissilis), a fruta-de-veado (Mollinedia sp),  a  canela  (Nectandra sp), a 
bracatinga (Mimosa sp),  o  leiteiro  (Sapium glandulosum),  a  aroeira  (Schinus 
terebenthifolius), a capororoca (Myrsine umbellata), pau-pólvora (Trema micrantha), 
o chal-chal (Allophylus edulis) e o tapiá (Alchornea sidifolia). 

PFerr – 4: Floresta Ombrófila Mista  

Localizado em área predominantemente agrícola, apresenta-se de forma isolada, onde 
no  entorno  se  observa  o  manejo  recente  das  culturas  e  reflorestamento  de  eucaliptos  
(Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-13 a 2.3.2.1.4-15). 
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Figura 2.3.2.1.4-13: Imagem aérea do fragmento florestal. 

 
Fonte:Googleearth 

 

Figura 2.3.2.1.4-14: Vista geral do fragmento florestal. 

 

Figura 2.3.2.1.4-15: Outro ângulo do entorno, inserção do fragmento florestal em áreas 
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agrícolas. 

O fragmento florestal apresenta-se em estágio médio de regeneração com dois estratos 
distintos, o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, com 
DAP’s variando entre 0,10 a 0,40 m e o sub-bosque formado por espécies jovens e 
arbustivas como as melastomatáceas. A serrapilheira presente é contínua, formando 
uma camada fina pouco decomposta com 2 cm (Figura 2.3.2.1.4-16). 

 

Figura 2.3.2.1.4-16: Vista do interior do fragmento. 

Entre as espécies de ocorrência estão o ingá-de-folha-peluda (Inga striata) (Figura 
2.3.2.4.1-17) o chá-de-bugre (Cordia sellowiana), o capixingui (Croton floribundus), 
o jerivá (Syagrus romanzoffiana), a fruta-de-veado (Mollinedia sp), a canela 
(Nectandra sp), a bracatinga (Mimosa sp),  a  capororoca  (Myrsine umbellata), pau-
pólvora (Trema micrantha),  o  chal-chal  (Allophylus edulis)  e  o  tapiá  (Alchornea 
sidifolia). 
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Figura 2.3.2.1.4-17: Exemplar jovem de ingá-de-folha-peluda (Inga striata), detalhe da 
raque alada, característica da espécie. 

PFerr – 5: Estrada não pavimentada 

O ponto amostral está localizado em área predominantemente agrícola com 
reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-18 e 2.3.2.1.4-19). 

Figura 2.3.2.1.4-18: Imagem aérea do ponto amostral PFerr-5. 

 
Fonte:Googleearth 

 

Figura 2.3.2.1.4-19: Vista geral do ponto amostral PFerr-5, detalhe da presença dos talhões 
de eucalipto (Eucaliptus sp). 

 

PFerr – 6: Áreas agrícolas 

Localizado em área predominantemente agrícola, apresenta o manejo recente das culturas 
e reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp)  (Figuras 2.3.2.1.4-20 e 2.3.2.1.4-21). 
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Figura 2.3.2.1.4-20: Imagem aérea do ponto amostral PFerr-6. 

 
Fonte: Googleearth 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-21: Dois ângulos diferentes do ponto amostral, detalhe para áreas 
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agrícolas recém-manejadas. 

 

PFerr – 7: Floresta Ombrófila Mista  

Localizado em área predominantemente agrícola, apresenta conectividade com o 
entorno, observa-se o manejo recente das culturas e reflorestamento (Figuras 
2.3.2.1.4-22 a 2.3.2.1.4-23). 

Figura 2.3.2.1.4-22: Imagem aérea do fragmento florestal. 

 
Fonte: Googleearth 

 

Figura 2.3.2.1.4-23: Vista geral do fragmento florestal. 

O fragmento florestal apresenta-se em estágio médio de regeneração com dois estratos 
distintos, o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, com 
DAP’s variando entre 0,10 a 0,40 m e o sub-bosque formado por espécies jovens e 
arbustivas. A serrapilheira presente é contínua, formando uma camada fina pouco 
decomposta com 2 cm (Figura 2.3.2.1.4-24).  

Fragmento florestal com conectividade 

Reflorestamento 
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Figura 2.3.2.1.4-24: Vista do interior no fragmento 
florestal. 

Entre as espécies de ocorrência estão os tapiás (Alchornea sidifolia, Alchornea 
triplinervia), o ingá-de-folha-lisa (Inga marginata) (Figura 2.3.2.4.1-25), o ingá-de-
folha-peluda (Inga striata), o chá-de-bugre (Cordia sellowiana), a caroba (Jacaranda 
micrantha) (Figura 2.3.2.4.1-26), o capixingui (Croton floribundus), a mamica-de-
porca (Zanthoxylum rhoifolium),  a  aroeira  (Schinus terebinthifolius), a embaúba 
(Cecropia pachystachya), a pata-de-vaca (Bauhinia sp), a guaçatonga (Casearia 
sylvestris), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), a fruta-de-veado (Mollinedia sp), a 
bracatinga (Mimosa sp),  a  capororoca  (Myrsine umbellata), pau-pólvora (Trema 
micrantha)  e o chal-chal (Allophylus edulis). No sub-bosque observa-se a ocorrência 
de samambaiaçus (Alsophila sp) (Figura 2.3.2.4.1-27). 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-25: Exemplar jovem de ingá-de-folha-lisa (Inga marginata), detalhe das 
folhas com raque alada. 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  39 
 
 

 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-26: Exemplar jovem de caroba (Jacaranda micrantha), detalhe das 
folhas com bordos serreados, característicos da espécie. 

 

Figura 2.3.2.1.4-27: Exemplar arbóreo de samambaiaçu (Alsophila sp). 
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PFerr – 8: Estrada não pavimentada 

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada, com reflorestamento de 
eucaliptos (Eucaliptus sp)  e  pinheiros  (Pinus sp) no entorno (Figuras 2.3.2.1.4-28 e 
2.3.2.1.4-29). 

Figura 2.3.2.1.4-28: Imagem aérea do ponto amostral PFerr-8. 

 
Fonte: Googleearth 

 
 

 

Reflorestamento de Eucaliptus sp 
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Figura 2.3.2.1.4-29: Dois ângulos diferentes do ponto amostral PFerr-8, detalhe dos 
reflorestamentos presentes. 

PFerr – 9: Estrada não pavimentada 

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada, com reflorestamento de 
eucaliptos (Eucaliptus sp)  e  pinheiros  (Pinus sp) no entorno (Figuras 2.3.2.1.4-30 e 
2.3.2.1.4-31). 

Figura 2.3.2.1.4-30: Imagem aérea do ponto amostral PFerr-9. 

 
Fonte: Googleearth 

Reflorestamento de Pinus sp 
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Figura 2.3.2.1.4-31: Dois ângulos do ponto amostral PFerr-9, detalhe dos reflorestamentos 
presentes. 

 

PFerr – 10: Áreas agrícolas e reflorestamento 

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada, com áreas agrícolas e 
reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) no entorno (Figuras 2.3.2.1.4-32 e 
2.3.2.1.4-33). 

 

Figura 2.3.2.1.4-32: Imagem aérea do ponto amostral PFerr-10. 

 
Fonte: Googleearth 

Reflorestamento de Pinus sp 

Reflorestamento de Eucaliptus sp 

Reflorestamento de Pinus sp 

Reflorestamento de Eucaliptus sp 
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Figura 2.3.2.1.4-33: Dois ângulos diferentes do ponto amostral PFerr-10, detalhe dos 
reflorestamentos e das áreas agrícolas presentes. 

 

Rodovia 

A Rodovia apresentará um traçado linear entre os limites dos municípios de Ortigueira 
e Telêmaco Borba, a implantação se dará predominantemente por áreas utilizadas por 
reflorestamento, com o plantio das espécies de eucaliptos (Eucaliptus spp) e pinus 
(Pinus spp). 

Para o diagnóstico da ADA da Rodovia, definiu-se a área de intervenção direta 
promovida pela implantação do empreendimento uma faixa de aproximadamente 30m. 

Foram amostrados pontos ao longo do futuro traçado (Figura 2.3.2.1.4-34), conforme 
Tabela 2.3.2.1.4-2 abaixo com as respectivas coordenadas UTM.  
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Figura 2.3.2.1.4-34: Imagem aérea dos pontos amostrais no traçado linear da rodovia.  

 
Fonte: Googleearth (Legenda    ) 

 

Tabela 2.3.2.1.4-2: Lista dos pontos amostrais com as respectivas coordenadas UTM. 

Ponto Coordenadas UTM 

PRod1 526740.00 m E / 7319409.00 m S 

PRod2 528000.00 m E / 7318842.00 m S 

PRod3 529068.00 m E / 7319295.00 m S 

PRod4 530995.00 m E / 7319012.00 m S 

PRod5 532200.00 m E / 7317826.00 m S 

PRod6 534921.00 m E / 7316467.00 m S 

PRod7 538228.00 m E / 7316281.00 m S 
Legenda: PRod: ponto rodovia 

 

PRod – 1: Floresta Ombrófila Mista 

Localizado em reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) que apresenta no entorno 
áreas agrícolas e pasto, formando assim um mosaico no uso do solo (Figuras 2.3.2.1.4-
35 e 2.3.2.1.4-36). 

 

 

 

 

 AII  AID  ADA 
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Figura 2.3.2.1.4-35: Imagem aérea do ponto amostral PRod-1.  

 
Fonte: Googleearth 

 
Figura 2.3.2.1.4-36: Vista geral do fragmento florestal, detalhe do 
mosaico de usos (Fonte: Equipe técnica).  

O fragmento florestal apresenta-se em estágio médio de regeneração com dois estratos 
distintos, o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, com 
DAP’s variando entre 0,10 a 0,40 m e o sub-bosque formado por espécies jovens e 
arbustivas. A serrapilheira presente é contínua, formando uma camada fina pouco 
decomposta com 2 cm. 

Entre as espécies associadas ao pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) estão o 
pau-de-leite (Sapium glandulosum), a guabiroba (Campomanesia sp), a canela-
amarela (Nectandra nitidula), o angico (Albizia polycephala), o chá-de-bugre (Cordia 
sellowiana), o capixingui (Croton floribundus), a aroeira (Schinus terebinthifolius), a 
guaçatonga (Casearia sylvestris), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), a capororoca 

Reflorestamento de Eucaliptus sp 

Pasto Vegetação nativa 
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(Myrsine umbellata),  o  chal-chal  (Allophylus edulis) e  o  açoita-cavalo  (Luehea 
divaricata). 

PRod – 2: Floresta Ombrófila Mista 

O  fragmento  florestal  remanescente  encontra-se  em  fundo  de  vale,  em  área  que  
apresenta no entorno, reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-
37 a 2.3.2.1.4-39). 

Figura 2.3.2.1.4-37: Imagem aérea do ponto amostral PRod-2.  

 
Fonte: Googleearth 

 
Figura 2.3.2.1.4-38: Vista geral do remanescente florestal (Fonte: Equipe técnica). 
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Figura 2.3.2.1.4-39: Vista do interior do fragmento florestal, 
ponto amostral PRod-2, em acesso existente não pavimentado 
(Fonte: Equipe técnica).  

O fragmento florestal apresenta-se em estágio avançado de desenvolvimento com três 
estratos distintos, o dossel contínuo composto por espécies entre 8 a 15 m de altura, 
com DAP’s variando entre 0,10 a 0,40 m, sub-bosque formado por espécies jovens e 
arbustivas e o estrato inferior formado por gramíneas e plântulas. A serrapilheira 
presente é contínua, formando uma camada decomposta com 3 cm. 

Entre as espécies associadas ao pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) ocorre a 
aroeira (Schinus terebenthifolius),  o  jerivá  (Syagrus romanzoffiana), o chá-de-bugre 
(Cordia sellowiana),  o  tapiá  (Alchornea sidifolia), o leiteiro-graúdo (Sapium 
glandulatum), a uvarana (Cordyline dracaenoides), o café-de-bugre (Casearia 
sylvestris), o angico-branco (Albizia polycephala), o tapiá-guaçu (Alchornea 
triplinervia), o capixingui (Croton floribundus)  e  a  capororoca  (Myrsine umbellata). 
No sub-bosque observa-se a ocorrência de samambaiaçus (Alsophila sp) (Figura 
2.3.2.1.4-40). 
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Figura 2.3.2.1.4-40: Detalhe do exemplar de porte 
árboreo de samambaiaçu (Alsophila sp), presente no 
sub-bosque (Fonte: Equipe técnica). 

PRod – 3: Estrada não pavimentada 

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada que apresenta no 
entorno reflorestamento e vegetação nativa, formando assim um mosaico no uso do 
solo (Figuras 2.3.2.1.4-41 e 2.3.2.1.4-42). 

Figura 2.3.2.1.4-41: Imagem aérea do ponto amostral PRod-3.  

 
Fonte: Googleearth 
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Figura 2.3.2.1.4-42: Vista geral do ponto amostral PRod-3 (Fonte: Equipe técnica). 

O fragmento florestal presente no entorno apresenta-se em estágio médio de 
regeneração com dois estratos distintos, o dossel descontínuo composto por espécies 
entre  8  a  12  m  de  altura,  com  DAP’s  variando  entre  0,10  a  0,30  m  e  o  sub-bosque  
formado por espécies jovens e arbustivas. A serrapilheira presente é contínua, 
formando uma camada fina pouco decomposta com 2 cm. 

Entre as espécies de ocorrência estão a capororoca (Myrsine umbellata), o jerivá 
(Syagrus romanzoffiana), o angico (Albizia polycephala), a aroeira (Schinus 
terebinthifolius) a mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium) e as espécies da 
família Myrtaceae. 

PRod – 4: Floresta Ombrófila Mista  

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada que apresenta no 
entorno reflorestamento e vegetação nativa presente nos fundo de vales, formando 
assim um mosaico no uso do solo (Figuras 2.3.2.1.4-43 e 2.3.2.1.4-44).  

Cabe ressaltar, que neste ponto o futuro traçado tem como direção, área com 
declividade e interferência em mata ciliar. 
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Figura 2.3.2.1.4-43: Imagem aérea do ponto amostral PRod-4. 

 
Fonte: Googleearth 

 

Figura 2.3.2.1.4-44: Vista geral do ponto amostral PRod-4, detalhe do fragmento 
florestal presente no futuro traçado. 

O fragmento florestal apresenta-se em estágio médio de regeneração com dois estratos 
distintos, o dossel descontínuo composto por espécies entre 8 a 12 m de altura, com 
DAP’s variando entre 0,10 a 0,30 m e o sub-bosque (Figura 2.3.2.1.4-45) formado por 
espécies jovens e arbustivas. As epífitas estão presentes, porém escassas (Figura 
2.3.2.1.4-46). A serrapilheira presente é contínua, formando uma camada fina pouco 
decomposta com 2 cm. 
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Figura 2.3.2.1.4-45: Vista do interior do fragmento, área com ocorrência de clareira. 

 

Figura 2.3.2.1.4-46: Detalhe das epífitas presentes. 

 

Observam-se neste fragmento florestal, áreas em contato com reflorestamento recente 
de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figura 2.3.2.1.4-47), onde a borda apresenta lianas e 
bambuzinhos (Bambusa sp) (Figura 2.3.2.1.4-48). 
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Figura 2.3.2.1.4-47: Vista da borda do fragmento em contato com plantio recente de 
eucaliptos (Eucaliptus sp). 

 

Figura 2.3.2.1.4-48: Detalhe da borda do fragmento. 
Entre as espécies de ocorrência estão o jerivá (Syagrus romanzoffiana), o tapiá 
(Alchornea sidifolia), o chá-de-bugre (Cordia sellowiana), o capixingui (Croton 
floribundus), a guaçatonga (Casearia sylvestris), a canela-ferrugem (Nectandra 
oppositifolia), o ingá-de-folha-peluda (Inga striata), o pau-pólvora (Trema 
micrantha), o jaracatiá (Jacaratia spinosa) (Figura 2.3.2.1.4-49), as embaúbas 
(Cecropia glaziovi, Cecropia pachystachya), a bracatinga (Mimosa sp), samambaiaçu 
(Alsophila sp), a quina-do-mato (Bathysa meridionalis) (Figura 2.3.2.1.4-50) e o 
embiruçu (Pseudobombax grandiflorum) (Figura 2.3.2.1.4-51). 
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Figura 2.3.2.1.4-49: Jaracatiá (Jacaratia spinosa), detalhe dos frutos e dos acúleos 
presentes no tronco. 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-50: Quina-do-mato (Bathysa meridionalis), detalhe da inflorescência. 
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Figura 2.3.2.1.4-51: Embiruçu (Pseudobombax grandiflorum), detalhe do fruto. 

 

PRod – 5: Estrada não pavimentada  

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada que apresenta no 
entorno reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-52 e 
2.3.2.1.4-53).  

 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-52: Imagem aérea do ponto amostral PRod-5. 
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Fonte: Googleearth 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-53: Dois ângulos diferentes do ponto amostral PRod-7, detalhe do plantio 
recente de eucaliptos (Eucaliptus sp). 

PRod – 6: Estrada não pavimentada  
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O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada que apresenta no 
entorno reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-54 e 
2.3.2.1.4-55).  

Figura 2.3.2.1.4-54: Imagem aérea do ponto amostral PRod-6. 

 
Fonte: Googleearth 

  

Figura 2.3.2.1.4-55: Dois ângulos do ponto amostral PRod-6, detalhe do manejo e plantio 
recente de eucaliptos (Eucaliptus sp). 

 

PRod – 7: Estrada não pavimentada  

O ponto amostral está localizado em estrada não pavimentada que apresenta no 
entorno reflorestamento de eucaliptos (Eucaliptus sp) (Figuras 2.3.2.1.4-56 e 
2.3.2.1.4-57).  

 

Figura 2.3.2.1.4-56: Imagem aérea do ponto amostral PRod-7. 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  57 
 
 

 

 
Fonte: Googleearth 

 

 

Figura 2.3.2.1.4-57: Dois ângulos do ponto amostral PRod-7. 

Neste talhão observa-se a presença de regeneração no sub-bosque formado por 
espécies nativas (Figura 2.3.2.1.4-58), entre elas estão o tapiá (Alchornea sidifolia), o 
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chá-de-bugre (Cordia sellowiana), a caroba (Jacaranda micrantha) (Figura 2.3.2.1.4-
59) e o jerivá (Syagrus romanzoffiana) (Figura 2.3.2.1.4-60). 

 

Figura 2.3.2.1.4-58: Vista do interior do talhão, detalhe do estrato formado por espécies 
nativas. 

  

Figura 2.3.2.1.4-59: Exemplar jovem de 
caroba (Jacaranda micrantha). 

Figura 2.3.2.1.4-60: Jerivá (Syagrus 
romanzoffiana). 

 

 

 

 

Espécies ameaçadas 
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Entre as espécies identificadas na ADA o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) 
(Figura 2.3.2.1.4-61) consta como VU (vulneravél/IAP), CR (criticamente em 
perigo/IUCN) e inclusa na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas 
de  Extinção  –  IN/MMA  e  o  cedro-rosa  (Cedrela fissilis)  consta  como  EN  (em  
perigo/IUCN). 

 

Figura 2.3.2.1.4-61: Exemplar de pinheiro-
do-paraná (Araucaria angustifolia). 

2.3.2.1.5 Áreas Protegidas 

No  limite  da  AII  do  empreendimento  não  há  Unidades  de  Conservação  e  Áreas  
Indígenas, somente uma Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica, limítrofe à Área de Influência Indireita, conforme Mapa de Áreas 
Protegidas (Figura 2.3.2.1.5-1).  

Unidades de Conservação 

A Lei Federal nº 9.985, de 19 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC, que define unidade de conservação como “Espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias de proteção”. 

As Unidades de Conservação, em geral, no instrumento legal de sua criação, são 
classificadas em categorias de manejo de uso indireto e direto. 

As áreas de uso indireto, denominadas Unidades de Proteção Integral, instituídas em 
terras públicas, têm o objetivo principal de conservação da biodiversidade, sendo 
vetados quaisquer usos que não a pesquisa, o ecoturismo e a educação ambiental. Nas 
áreas de uso direto, denominadas Unidades de Uso Sustentável instituídas em terras 
públicas ou particulares, permitem diferentes tipos e intensidades de interferência 
humana. Com o objetivo principal de promover o uso sustentável dos recursos naturais 
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existentes, desde que sob regras específicas, aliando a proteção dos ecossistemas ao 
desenvolvimento sócio-econômico da região.  

Unidades de Proteção Integral 

As áreas de proteção integral incluem Parques Nacionais, Reservas Biológicas, 
Estações Ecológicas, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre. 

Unidades de Uso Sustentável 

As unidades de uso sustentável incluem Floresta Nacional, Áreas de Proteção 
Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Reservas Extrativistas, Reservas 
de Fauna, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural – RPPNs. 

No  estado  do  Paraná  há  um  total  de  222  RPPN’s,  distribuídas  em  98  municípios,  
perfazendo um total de 52.014,85 hectares de áreas conservadas. Deste total, 09 áreas 
foram reconhecidas no âmbito Federal (ICMBio), somando 7.755,45 hectares e 213 
áreas no âmbito Estadual (IAP), com 44.259,40 hectares. 

 

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade  

A avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para a conservação dos 
biomas brasileiros aparecem como iniciativa pioneira, devido à grande 
representatividade e importância da biodiversidade para o desenvolvimento 
sustentável do País. Portanto, o conhecimento das áreas e das ações prioritárias para a 
conservação do uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade 
brasileira é um subsídio fundamental para a gestão ambiental (MMA, 2002).  

De acordo com MMA, 2007, para cada área identificada, descrevem-se as 
características, as ameaças, as oportunidades de conservação, o grau de importância, a 
prioridade de implementação do conjunto de ações de conservação, o uso sustentável e 
a repartição de benefícios considerados adequados, as ações podem ser: 

Ações de conservação: criação de Unidades de Conservação, ampliação 
de Unidades de Conservação existentes, estabelecimento de áreas de 
exclusão de pesca, incentivo ao estabelecimento de mosaicos de áreas 
protegidas, fiscalização e controle; 

Ações de manejo: implementação e consolidação de Unidades de 
Conservação, manejo de bacias hidrográficas e dos recursos hídricos, 
recuperação de áreas degradadas, estabelecimento de corredores 
ecológicos, manejo sustentável dos recursos naturais, manejo de 
espécies-praga ou invasoras, solução de conflitos de gestão em áreas 
protegidas, fiscalização e controle; 

Ações de pesquisa: realização de inventários biológicos, monitoramento 
da biodiversidade, estudo de dinâmicas populacionais específicas, 
pesquisas de longo prazo; 
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Ações institucionais: homologação de terras indígenas, reconhecimento 
de terras de quilombos, implantação de comitês de bacias, zoneamento 
ecológico-econômico, implantação de programas de educação ambiental, 
implementação de mecanismos econômicos para apoiar a conservação da 
biodiversidade. 

Os mosaicos são instrumentos de adequação de limites de categorias de Unidades de 
Conservação para um melhor ordenamento territorial e harmonização das 
necessidades de conservação e desenvolvimento sustentável, desenvolvendo e 
apoiando a elaboração e implementação de diversos projetos (RBMA, 2009). 

De acordo com a Lei Federal 9.985 em seu art. 26 cita “Quando existir um conjunto 
de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 
sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um 
mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar 
a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável no contexto regional”. 

Os corredores ecológicos ou corredores de biodiversidade não são unidades políticas 
ou administrativas, são áreas geográficas definidas por critérios biológicos para fins de 
planejamento e conservação. Essas áreas possuem extrema importância biológica, e 
encontram-se entremeadas por Unidades de Conservação e por áreas com variados 
graus de ocupação humana e de diferentes usos da terra, no qual o manejo é integrado 
para garantir a sobrevivência de todas as espécies (MMA, 2006). 

A configuração dos corredores visa a mobilidade e o intercâmbio genético dos 
componentes da flora e da fauna, utilizando fragmentos de hábitats para conectar ou 
reconectar áreas maiores proporcionando refúgio para essas espécies (MMA, 2006). 

APCB (Klabin – Ma160) 

Abrange uma área de 799 km2, está parcialmente inserida na AII do empreendimento. 
É considerada de importância extremamente alta e de alta prioridade. Ação prioritária 
recomendada, estabelecimento de conectividade criando mosaicos/corredores. 

Áreas Indígenas 

O Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que define “Os 
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição”.  
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Figura 2.3.2.1.5-1: Mapa de Áreas Protegidas  
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2.3.2.2 Caracterização da Fauna  

2.3.2.2.1 Caracterização das áreas amostradas 

Para o diagnóstico da fauna silvestre foram selecionados os grupos Mastofauna, 
Avifauna e Herpetofauna que tiveram os mesmos pontos de amostragem (Ferr_A01, 
Ferr_A02, Ferr_A03, Ferr_A04, Ferr_A05, Ferr_A06, Rod_B01, Rod_B02, Rod_B03. 
Rod_B04, Rod_B05 e Rod_B06) (Figuras 2.3.2.2.1-2 e 2.3.2.2.1-15), a fim de 
caracterizar as fitofisionomias do local, para Ictiofauna foram utilizados dados do 
EIA/RIMA do Complexo Industrial para fábrica de celulose Municípios de Telêmaco 
Borba e Ortigueira – PR da Klabin S.A. (2012), realizada em dois pontos no Rio 
Tibagi (P1 e P2), diferindo a metodologia aplicada para a detecção das espécies. Na 
Figura 2.3.2.2.1-1 temos a representação da Rodovia e Ferrovia, entre os municípios 
de Telêmaco Borba e Ortigueira. 

 

Figura 2.3.2.2.1-1: Representação da Rodovia (traçado em vermelho), Ferrovia (traçado 
em verde) e localização da Fábrica (traçado em amarelo), entre os municípios de 
Telêmaco Borba e Ortigueira. 

Na Tabela 2.3.2.2.1-1 constam os pontos amostrados na Ferrovia e Rodovia com as 
coordenadas UTM. 

Tabela 2.3.2.2.1-1 Pontos amostrais da Rodovia e Ferrovia. 

Pontos 
Ferrovia  

Coordenadas UTM (22 J) Pontos 
Rodovia  

Coordenadas UTM (22 J) 
Longitude Latitude Longitude Latitude 

Ferr_A01 524394.00 m E 7319219.00 m S Rod_B01 528896.00 m E 7318920.00 m S 
Ferr_A02 522597.00 m E 7317414.00 m S Rod_B02 531203.00 m E 7318780.00 m S 
Ferr_A03 519618.00 m E 7317246.00 m S Rod_B03 532709.00 m E 7317695.00 m S 
Ferr_A04 518498.00 m E 7313226.00 m S Rod_B04 534459.00 m E 7316725.00 m S 
Ferr_A05 516074.00 m E 7314050.00 m S Rod_B05 536618.00 m E 7315932.00 m S 
Ferr_A06 513261.00 m E 7314683.00 m S Rod_B06 540778.00 m E 7316338.00 m S 
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Na Figura 2.3.2.2.1-2 constam os pontos amostrados na Ferrovia. 

 

 
Figura 2.3.2.2.1-2: Representação da Ferrovia (traçado em verde), com os pontos 

amostrais, traçado da Ferrovia existente (traçado em vermelho) e localização da Fábrica 
(traçado em amarelo). 
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As Figuras 2.3.2.2.1-2 á  2.3.2.2.1-13  evidenciam os  pontos  amostrados  na  área  de  
influência da Ferrovia. 

 

Figura 2.3.2.2.1-3- Ponto de amostragem 
Ferr_F01. 

Figura 2.3.2.2.1-4- Vista do ponto 
Ferr_F01. 

  

Figura 2.3.2.2.1-5- Ponto de amostragem 
Ferr_F02. 

Figura 2.3.2.2.1-6- Vista do ponto 
Ferr_F02. 

 
 

Figura 2.3.2.2.1-7- Ponto de amostragem 
Ferr_F03. 

Figura 2.3.2.2.1-8- Vista do ponto 
Ferr_F03. 
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Figura 2.3.2.2.1-9- Ponto de amostragem 
Ferr_F04. 

Figura 2.3.2.2.1-10- Vista do ponto 
Ferr_F04. 

  

Figura 2.3.2.2.1-11- Ponto de amostragem 
Ferr_F05. 

Figura 2.3.2.2.1-12- Vista do ponto 
Ferr_F05. 

  

Figura 2.3.2.2.1-13- Ponto de amostragem 
Ferr_F06. 

Figura 2.3.2.2.1-14- Vista do ponto 
Ferr_F06. 
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Na Figura 2.3.2.2.1-15 constam os pontos amostrados na Rodovia. 

 

Figura 2.3.2.2.1-15: Representação da Rodovia (traçado em vermelho), com os 
pontos amostrais, localização da Fábrica (traçado em amarelo) e rodovia existente 
(traçado em verde). 

Abaixo nas Figuras 2.3.2.2.1-14 á  2.3.2.2.1- 25  evidenciam os pontos amostrados na 
Rodovia. 

 
 

Figura 2.3.2.2.1-16- Ponto de amostragem 
Rod_R01. 

Figura 2.3.2.2.1-17- Vista do ponto da 
Rod_R01. 
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Figura 2.3.2.2.1-18- Ponto de amostragem 
Rod_R02. 

Figura 2.3.2.2.1-19- Vista do ponto da 
Rod_R02. 

 

Figura 2.3.2.2.1-20- Ponto de amostragem 
Rod_R03. 

Figura 2.3.2.2.1-21- Vista do ponto da 
Rod_R03. 

 

Figura 2.3.2.2.1-22- Ponto de amostragem 
Rod_R04. 

Figura 2.3.2.2.1-23- Vista do ponto da 
Rod_R04. 
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Figura 2.3.2.2.1-24- Ponto de amostragem 
Rod_R05. 

Figura 2.3.2.2.1-25- Vista do ponto da 
Rod_R05. 

 

Figura 2.3.2.2.1-26- Ponto de amostragem 
Rod_R06. 

Figura 2.3.2.2.1-27- Vista do ponto da 
Rod_R06. 

 

Para ictiofauna os pontos amostrados que serão considerados no presente estudo são 6 
que pertencem a bacia do rio Tibagi (Figura 2.3.2.2.1-28), em ambiente lótico e curso 
d’água principal da região, além de importante tributário do rio Paranapanema, 
pertencente à bacia do Alto Rio Paraná. 
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Figura 2.3.2.2.1-28: Pontos de ictiofauna no Rio Tibagi (P1 e P2), faixa em vermelho traçado 
da Rodovia, faixa em verde traçado Ferrovia. 

 

A Tabela  2.3.2.2.1-2 abaixo mostra os pontos amostrais realizados no Rio Tibagi para 
a ictiofauna com suas coordenadas UTM, municípios e descrição. 

 

Tabela 2.3.2.2.1-2 Pontos amostrais para Ictiofauna. 

Pontos 
Coordenadas (22J) 

Município Descrição 
Longitude Latitude 

P1 528428 7316644 Ortigueira/ Telêmaco 
Borba 

Ponto de estudo no Rio 
Tibagi 

P2 529811 7319179 Ortigueira/ Telêmaco 
Borba 

Ponto de estudo no Rio 
Tibagi 

P3 529543 7318932 Ortigueira Riacho próximo ao P2 
P4 528023 7316279 Ortigueira Riacho próximo ao P1 
P5 537267 7314843 Ortigueira Riacho  

P6 (E) 530172 7313379 Ortigueira/ Telêmaco 
Borba 

Pescadores no afluente do 
Rio Tibagi 

Fonte: EIA/RIMA do Complexo Industrial para fábrica de celulose Municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira – 
PR da Klabin S.A. (2012) adaptado. 
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2.3.2.2.2 Metodologia 

Mastofauna 

A maioria das espécies de mamíferos silvestres do Brasil possui hábitos extremamente 
discretos, o que torna difícil sua visualização e a identificação pela observação direta 
(Becker & Dalponte 1991). Uma alternativa para o registro de mamíferos silvestres é a 
observação de sinais de suas atividades diárias, como restos de alimento, tocas, fezes e 
rastros deixados durante seus deslocamentos (Becker & Dalponte, 1991; Wemer et al., 
1996).  

Em relação às coletas de dados através da observação direta, por método de transecção 
irregular (Burnham et al., 1980; Buckland et al., 1993), foram percorridas trilhas e 
acessos existentes em cada área amostral.  

Nas áreas florestais, o solo é coberto por serrapilheira, ou seja, pouco adequado à 
impressão e conservação de pegadas por um período de tempo viável à pesquisa, 
sendo assim, não permite a identificação de certas características necessárias à 
identificação específica e/ou individual dos animais (Becker & Dalponte, 1991; 
Wemmer et al., 1996). Dessa forma, outra metodologia empregada para a realização 
do diagnostico foi a busca ativa de animais com hábito diurno e noturno.  

Diversas espécies da mastofauna se deslocam por acessos existentes, como trilhas e 
drenagens (onde são formadas “camas de areia ou argila” naturalmente –Figura 
2.3.2.2.2-1) . Essas áreas são excelentes locais para a visualização de rastros e pegadas 
deixados pelos médios e grandes mamíferos. Sendo assim, a técnica proposta por 
Becker & Dalponte (1991) e Wemmer et al. (1996) foi utilizada em alguns trechos da 
área de estudo. 

 

Figura 2.3.2.2.2-1 – acesso existente onde são 
formadas “camas de areia ou argila” naturalmente. 

Durante os trabalhos de campo, também foram realizadas entrevistas informais com 
transeuntes, com finalidade de se obter informações sobre a ocorrência das espécies 
diagnosticadas e daquelas espécies de potencial ocorrência. Nas entrevistas foram 
utilizados guias de campo para inferir uma identificação mais precisa das espécies 
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mencionadas, uma vez que as pessoas que participam dessas entrevistas não são 
especialistas no grupo estudado. 

Análise estatística para a Mastofauna 

As informações obtidas para Riqueza são expressas como número total de espécies 
detectadas pelos métodos acima citados. 

 Abundância Relativa – É apresentada em uma tabela contendo: coluna com as 
espécies  de  ocorrência;  coluna  com  a  somatória  dos  contatos  por  área  de  
amostragem, a qual representa a Abundância total bruta da área, expressa em 
números absolutos; e uma coluna com o número total de registros 
representando a Frequência de Ocorrência (FO%) da unidade amostral, sendo 
expressa em porcentagem. 

 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) - A fórmula leva em 
consideração dois componentes básicos: a riqueza e a equidade, ou seja, a 
igualdade da abundância numérica (proporção) entre as populações da 
comunidade. O valor do índice de diversidade não é tão influenciado pela 
presença ou ausência de espécies raras, como uma lista de espécies (a riqueza), 
pois leva em consideração a proporção da espécie na comunidade e é útil na 
composição de estudos com diferentes esforços de amostragem. 

Para gerar e analisar os índices estatísticos de diversidade e randomização das 
amostragens foram utilizados os programas estatísticos Estimates 7.5; o BioDiversity 
Pro. Os demais índices e gráficos foram construídos em planilha digital utilizando o 
programa Excel 2007. 

Avifauna 

A amostragem da avifauna foi realizada por meio de contatos visuais e auditivos, 
sendo esses registrados em caderno de campo. Para os registros visuais durante as 
observações utilizou-se binóculo Swaroviski 10x40 (Figura 2.3.2.2.2-2). 

 

Figura 2.3.2.2.2-2 – Registro por contatos 
visual (Binóculo). 

Em campo para auxiliar a identificação das espécies foram consultados guias de 
campo, como Sick (1997), Souza (2003), Souza (2004), Sigrist (2006), Sigrist (2007) 
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e Gwynne (2010). E em caso de dúvida das vocalizações, os guias sonoros Xeno-canto 
(www.xeno-canto.org) e do (www.wikiaves.com.br).   

A ordem sistemática  das  famílias  e  a  nomenclatura  das  espécies  de  aves  amostradas  
são as descritas pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, CBRO (2011), 
(http://www.cbro.org.br/CBRO/index.htm). 

O modelo utilizado para as categorias alimentares seguiu Motta (1990), com algumas 
poucas modificações, sendo considerados: insetívoros (INS), dieta composta por 3/4 
ou mais de insetos e outros artrópodes; onívoros (ONI), dieta composta por insetos, 
artrópodes e frutos, em porções similares; frugívoros (FRU), dieta composta por 3/4 
ou mais de frutos e grãos ou sementes; nectarívoros (NEC), dieta composta 
principalmente por néctar, mas também insetos e outros artrópodes; carnívoros 
(CAR), dieta composta por 3/4 ou mais de vertebrados vivos; detritívoros (DET), dieta 
composta por 3/4 ou mais de matéria orgânica em decomposição. 

Para a amostragem da avifauna foi empregado duas metodologias, ponto fixo de 
escuta e transecto irregular. Para todas as áreas de amostragem utilizou-se as duas 
metodologias. Segue a descrição das metodologias abaixo: 

 Transecto irregular – As espécies amostradas por transectos irregulares não 
foram contabilizadas quanto a abundância, essas aves identificadas por 
contato visual e/ou auditivo foram registradas durante o tempo em que o 
pesquisador caminhava pelo ambiente de interesse. 

 Ponto  fixo  de  escuta  –  Em  todas  as  áreas  amostrais  foi  executada  a  
metodologia de ponto fixo de escuta. As amostragens nos pontos fixos de 
escuta tiveram duração de 10 minutos e os pontos de amostragens foram 
dispostos 100 metros distantes entre si, garantindo a independência espacial 
entre eles e para evitar a contagem dupla do mesmo indivíduo (Aleixo & 
Vielliard, 1995). Por ser um método menos seletivo, é indicado para estudos 
envolvendo toda a comunidade (Develey, 2003). 

Análise Estatística para a Avifauna 

Para analisar a comunidade da avifauna são apresentados valores e índices de riqueza, 
abundância, similaridade de espécies, diversidade de espécies e estimadores de 
riqueza. 

A riqueza será entendida como o número de espécies anotadas em um determinado 
período de amostragem, sendo expressa por ponto amostral e geral das amostragens. 

As abundâncias das espécies registradas foram trabalhadas como frequência de 
ocorrência ao longo das áreas amostradas pela presença ou ausência da espécie no 
ponto amostral. O cálculo da frequência de ocorrência será apresentado como sendo a 
proporção de registros obtidos da espécie x, em relação ao número de pontos visitados 
expressa em porcentagem. Segue abaixo a fórmula utilizada: 
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Na análise de cluster é observada a similaridade da composição de espécies dos 
pontos amostrados. Este método calcula a distância hierárquica entre os aglomerados 
de similaridade, sendo que na “complete linkage” a distância entre dois ramos 
hierárquicos são analisados a distância máxima entre o par, um a um e entre os outros. 

O índice de diversidade de Shannon-Winer (H’) leva em consideração dois 
componentes básicos: a riqueza e a equidade, ou seja, a igualdade da abundância 
numérica (proporção) entre as populações da comunidade. O valor do índice de 
diversidade não é tão influenciado pela presença ou ausência de espécies raras, como 
uma lista de espécies (a riqueza), pois leva em consideração a proporção da espécie na 
comunidade. 

Para a análise de eficiência será gerada uma curva de acúmulo de espécie com a 
randomização dos dados de riqueza e comparada ao estimador de riqueza Jackniffe 1. 

 

Herpetofauna 

Para o levantamento das espécies de répteis e anfíbios realizados na área de influência 
foram diagnosticas qualitativamente, com todos os espécimes encontrados sendo 
identificados até o menor nível taxonômico possível, seguindo a nomenclatura 
utilizada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia nas listas disponíveis no site 
oficial (SBH, 2012). 

Para o levantamento das espécies de répteis e anfíbios foram utilizados os métodos 
descritos a seguir: 

 Busca ativa - Constitui em caminhadas ao longo das áreas de estudo. São 
elaborados transectos e estes são percorridos caminhando lentamente. Durante 
este percurso todos os possíveis esconderijos utilizados comumente por répteis 
e anfíbios são vistoriados, entre os mais comuns estão troncos podres, 
serrapilheira, casca de árvores, sob pedras, em plantas epífitas (bromélias), 
tocas de mamíferos abandonadas e buracos, que são utilizados como abrigos 
por serpentes e lagartos.  

 Encontros ocasionais - O método de encontros ocasionais corresponde ao 
encontro de indivíduos vivos ou mortos durante outras atividades que não a 
amostragem dos demais métodos, como deslocamento entre as áreas de 
amostragem. São incluídos indivíduos encontrados em toda a área do 
empreendimento e estradas de acesso.  

Tais métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter 
informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades de 
paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da fauna de répteis e 
anfíbios da região. 

Para a  identificação das espécies diagnosticadas em campo foi utlizado o auxílio de 
guias  visuais  e  sonoros.  Foram  tiradas  fotos  e  gravadas  as  vocalizações  sempre  que  
possível para auxiliar na identificação posterior e para registro no relatório.  
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Para a exposição dos dados foi elaborada uma lista contendo todas as espécies 
diagnosticadas, a forma de registro em campo, seu período de atividade, hábito 
alimentar, habitat, endemismo e categoria de ameaça segundo as listas de espécies 
ameaçadas do estado do Paraná (IAP, 2004), do Brasil (MMA, 2008) e mundiais 
(IUCN, 2012).(Klabin, 2012). 

 

Ictiofauna 

Para o presente estudo foram utilizados dados do EIA/RIMA do Complexo Industrial 
para fábrica de celulose Municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira – PR da Klabin 
S.A. (2012), bem como, seus dados primários, abaixo está descrito a metodologia 
usada na referido estudo. 

O método utilizado no estudo citado foi o Método de captura: 

 Captura passiva- sendo redes de espera de 10m e malha de 2 e 6 cm de 
distância entre nós, colocadas em locais estratégicos para capturar espécies se 
recolhendo e saindo dos locais de descanso, além de covos, colocados a favor 
da correnteza, priorizando espécies em deslocamento. 

Os dados estão dispostos em uma lista contendo as espécies diagnosticas, nome 
popular, forma de registro, sua guilda alimentar, sua origem, definindo se é nativa ou 
exótica, categoria de ameaça segundo as listas de espécies ameaçadas do estado do 
Paraná (IAP, 2004), do Brasil (MMA, 2008) e mundial (IUCN, 2012). 

 

2.3.2.2.3 Fauna Regional (AII) 

Mastofauna 

No mundo é estimado uma quantidade de 5.000 espécies de mamíferos, onde 40% são 
roedores e 20% são morcegos (ICMBio, 2009) 

Segundo Fonseca et al. (1996) até pouco tempo atrás eram conhecidas 22 ordens, 11 
delas pertecendo ao Brasil representadas por 524 espécies. Já nos estudos realizados 
por Reis et al. (2011) o número de espécies nativas elevou-se para 668, considerando 
que novas espécies foram catalogadas. 

Segundo a SOS Mata Atlântica, (2012) a fauna abrigada neste bioma é cerca de 270 
espécies de mamíferos conhecidos. Segundo Reis et al. (2011) o bioma Mata Atlântica 
possui um endemismo de 22% com 55 espécies. Algumas das espécies que se 
encontram em extinção fazem parte deste bioma como é o caso do mico-leão 
(Leontopithecus sp.), da onça-pintada (Panthera onca) e do tatu-canastra (Priodontes 
maximus) (PESM, 2008). A rica diversidade de espécies faunísticas encontrada na 
Mata Atlântica pode ser explicada pelos diferentes estágios de desenvolvimento da 
vegetação, onde num pequeno espaço físico, existem muitas diferenças fisiográficas e 
mosaicos sucessionais. Sendo assim, a fauna existente é representativa de todos os 
níveis da floresta. 
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A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ameaçados pela fragmentação, que 
tem provocado, entre outros efeitos, a redução de tamanho, o desaparecimento e o 
isolamento  de  várias  populações  de  mamíferos  (e.g. Chiarello, 1999). Esse autor 
sugeriu que apenas remanescentes com 20.000 ha ou mais poderiam garantir a 
manutenção de comunidades de mamíferos, incluindo desde herbívoros a predadores 
de topo da cadeia alimentar. Todavia, apesar do estado do Paraná concentrar os mais 
expressivos fragmentos de Mata Atlântica (Ab’saber, 2003; Fernandes, 2003), 
pequenos fragmentos remanescentes podem ser as únicas oportunidades para a 
conservação desta biodiversidade em muitas áreas na abrangência do bioma 
(Drummond et al., 2005). 

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2009), existem cerca de 180 espécies 
de mamíferos no estado. Para a elaboração da lista de espécies da mastofauna com 
potencial de ocorrência na área de influência do empreendimento (Tabela 2.3.2.2.3-1) 
foram utilizados dados do EIA da UHE Mauá (2004), os estudos de Peracchi et al 
(2002) no livro “A Bacia do Rio Tibagi” de Medri et al (2002) e os de Reis et al 
(2006) na fazenda Monte Alegre, pertencente à Klabin S/A. Estes dados foram 
complementados por uma compilação de espécies da mastofauna da região fornecida 
pelo Parque Ecológico Klabin, incluindo os estudos de Zaleski (2003), Reis et al 
(2007), Lima (2008), Barretto (2009) e levantamentos realizados por funcionários e 
pesquisadores da Klabin. 

Tabela 2.3.2.2.3-1 – Lista de espécies da mastofauna com potencial de ocorrência na 
área de estudo. 

Táxon Nome Popular 
Dados 

secundários (AII) 
Categoria de 

Ameaça 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 PR MMA IUCN 

Ordem Didelphimorphia Gill, 1872                           
Família Didelphidae Gray, 1821                            
Caluromys philander (Linnaeus, 1758)  cuíca-lanosa     x   x         DD     
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)  cuíca-d'água x   x   x         DD     
Didelphis albiventris Lund, 1841  gambá-de-orelha-branca x x x x x       x     LC 
Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826  gambá   x x x x               
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758  gambá, saruê, macura x                       
Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)  cuíca-graciosa, catita, guaiquica   x x   x               
Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)  cuíca-de-cauda-grossa   x x   x         DD     
Marmosops incanus (Lund, 1841)  cuíca, marmosa     x   x         DD     

Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)  cuíca-de-quatro-olhos, cuíca-
marrom     x   x         DD     

Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847)  catita   x x   x           DD   
Monodelphis iheringi (Thomas, 1888)  catita, guaicaca-listrada     x   x           DD   
Monodelphis sorex (Hensel, 1872)  catita   x                 DD   
Philander frenatus (Olfers, 1818)  cuíca-de-quatro-olhos     x   x               
Philander opossum (Linnaeus, 1758)  cuíca-de-quatro-olhos   x                     
Ordem Cingulata Illiger, 1811                           
Família Dasypodidae Gray, 1821                            
Dasypus hybridus (Desmarest, 1804)  tatu-mulita x                   DD   
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  tatu-galinha x x x x x     x x     LC 
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Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)  tatuí   x x x x         DD     
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)  tatu-peba x x x x x     x x       
Cabassous chacoensis Wetzel, 1980  tatu-de-rabo-mole                     DD   
Cabassous tatouay (Desmarest, 1804)  tatu-de-rabo-mole-grande   x x   x         DD DD   
Ordem Xenarthra                           
Família Myrmecophagidae Gray, 1825                            
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)  tamanduá-bandeira x x x x x     x   CR VU VU 
Ordem Primates Linnaeus, 1758                           
Família Cebidae Gray, 1831                            
Sapajus apella (Linnaeus, 1758)  macaco-prego x x                     
Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809)  macaco-prego   x x x x     x         
Família Atelidae Gray, 1825                            
Alouatta guariba (Humboldt, 1812)  bugiu-ruivo x x x x x     x   VU   LC 
Ordem  Rodentia Bowdich, 1821                           
Família Sciuridae G. Fischer, 1817                            
Sciurus aestuans (Linnaeus, 1766)  coatipuru x x x   x               
Família Cricetidae G. Fischer, 1817                            
Akodon cursor (Winge, 1887)  ratos-do-chão   x                     
Akodon montensis (Thomas, 1913)  ratos-do-chão     x   x               
Akodon serrensis Thomas, 1902  ratos-do-chão   x                     
Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896)  rato-do-mato     x   x               
Delomys dorsalis (Hensel, 1872)  ratos-do-mato     x   x               
Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819)  rato   x                     
Juliomys pictipes Osgood, 1933  rato     x   x               
Necromys lasiurus (Lund, 1841)  pixuna x x x   x               
Nectomys squamipes (Brants, 1827)  ratos-d'água x x x   x               
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)  camundongos-do-mato   x                     
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)  rato-catingueiro   x x                   
Oryzomys angouya Fischer, 1814  ratos-do-mato   x x   x               
Oryzomys russatus Wagner, 1848  ratos-do-mato         x               
Oxymycterus judex Thomas 1909 rato-mineiro     x   x               
Oxymycterus roberti Thomas, 1901  rato-mineiro   x                     
Oxymycterus rufus (J. Fischer, 1814)  rato-mineiro   x                     
Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829)  pitoco   x x   x               
Mus musculus Linnaeus, 1758  rato-domestico   x x                   
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)  gabirú   x x   x               
Família Echimyidae Gray, 1825                            
Phyllomys dasythrix Hensel, 1872  ratos-de-espinhos   x                     
Euryzygomatomys spinosus (G. Fischer, 1814)  guirá-do-rio x x x   x               
Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845)  rato-da-taquara     x   x               
Família Erethizontidae Bonaparte, 1845                            
Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823)  ouriços-caixeiros   x x x x               
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Família Caviidae G. Fischer, 1817                            
Cavia aperea (Erxleben, 1777)  preá x x x x x       x     LC 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)  capivara x x x x x       x     LC 
Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)  cutia   x x x x     x x   NT DD 
Família Cuniculidae Miller e Gidley, 1918                            
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)  paca x x x x x     x x EN    LC 
Família Myocastoridae Ameghino, 1904                            
Myocastor coypus (Molina, 1782)  ratão-do-banhado   x                     
Ordem  Lagomorpha Brandt, 1855                           
Família Leporidae G. Fischer, 1817                            
Lepus europaeus Pallas, 1778  lebre-européia x x x   x     x x     LC 
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  tapeti x x x x x     x x VU   LC 
Ordem  Chiroptera Blumenbach, 1779                           
Família Phyllostomidae Gray, 1825                            
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)  morcego   x x x x x             
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)  morcego   x x   x               
Mimon bennettii (Gray, 1838)  morcego   x x   x x             
Tonatia bidens (Spix, 1823)  morcego     x   x x             
Artibeus fimbriatus (Gray, 1838)  morcego   x x     x             
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)  morcego x x x   x x             
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)  morcego     x   x               
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)  morcego   x x   x x             
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)  morcego   x x   x x             
Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)  morcego-vampiro   x x   x x             
Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)  morcego   x x   x x             
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)  morcego   x x   x x             
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)  morcego   x x   x x             
Família Molossidae Gervais, 1856                            
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)  morcego     x     x             
Molossus molossus (Pallas, 1766)  morcego   x x   x               
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)  morcego x x x   x               
Família Vespertilionidae Gray, 1821                            
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)  morcego   x x   x x             
Eptesicus diminutus Osgood, 1915  morcego   x x   x x             
Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847)  morcego   x x   x x             
Lasiurus blossevillii (Lesson e Garnet, 1826)  morcego     x   x x             
Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)  morcego x x x   x x             
Myotis nigricans (Schinz, 1821)  morcego x x x   x x             
Myotis ruber (É. Geoffroy, 1906)  morcego x x x   x x       DD VU   
Ordem  Carnivora Bowdich, 1821                           
Família Felidae G. Fischer, 1817                            
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)  jaguatirica x x x   x     x   VU   LC 
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Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)  gato-do-mato-pequeno   x x x x     x x VU VU LC 
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)  gato-maracajá   x x   x         VU VU   
Puma concolor (Linnaeus, 1771)  onça-parda x x x x x     x x VU VU LC 
Puma yagouaroundi (Lacépède, 1809)  jaguarundi   x x   x     x   DD     
Panthera onca (Linnaeus, 1758)  onça-pintada x                 CR VU   
Família Canidae G. Fischer, 1817                            
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato x x x x x     x x     LC 
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)  lobo-guará x x x x x     x x EN  VU NT 
Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814)  graxaim-do-campo   x         x     DD     
Lycalopex vetulus Lund, 1842  raposa-do-campo     x   x     x x DD   LC 
Família Mustelidae G. Fischer                           
Eira barbara (Linnaeus, 1758)  irara x x x x x     x x     LC 
Galictis cuja (Molina, 1782)  furão-pequeno x x x x x     x x     LC 
Família Procyonidae Gray, 1825                            
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)  quati x x x x x     x x     LC 
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)  mão-pelada x x x x x     x x     LC 
Ordem  Perissodactyla Owen, 1848                           
Família Tapiridae Gray, 1821                            
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)  anta x x               EN    VU 
Ordem  Artiodactyla Owen, 1848                           
Família Tayassuidae Palmer, 1897                            
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)  cateto x x x x x     x x VU   LC 
Tayassu pecari (Link, 1795)  queixada x x x x x     x   CR     
Família Cervidae Goldfuss, 1820                            
Mazama americana (Erxleben, 1777)  veado-mateiro   x           x x DD   DD 
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)  veado-catingueiro x x x x x     x x VU VU   
Mazama nana (Hensel, 1872)  veado-de-mão-curta x x x x x     x   CR     
Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)  veado-campeiro   x         x x   CR     
 Legenda – 1: Estudo de Impacto Ambiental – Usina Hidrelétrica de Mauá (CNEC, 2004); 2: Medri et al, 2002; 3: Reis, 
2007; 4: Zaleski, 2003; 5: Reis, 2005; 6: Lima, 2008 7: Barretto, 2009; 8: espécies da mastofauna da região levantadas por 
funcionários da Klabin; 9: Martins, 2012. Categoria de ameaça: LC- pouco preocupante; NT- quase ameaçada; VU- 
vulnerável; EM- em perigo; CR- criticamente ameaçada; EW- extinta da natureza; EX-extinta; RE- Rregionalmente extinta; 
DD- dados deficientes; NE- não avaliada; PX- provavelmente extinta. 
. 
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Avifauna 

De acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO, o Brasil 
possui 1.832 espécies de aves. A riqueza de espécies de aves está relacionada à 
diversidade de biomas e diferentes fitofisionomias presentes no território nacional, e 
consequentemente, diversos micro-habitats. 

A Mata Atlântica apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com 
cerca de 1.020 espécies, sendo 200 endêmicas e 83 ameaçadas de extinção. Sendo que 
desse total de espécies, 50% estão restritas a hábitats pouco alterados (Agnello, 2007). 

Segundo a lista de aves do Paraná (Scheren-Neto et al, 2011), o Estado do Paraná 
possui o registro de 744 espécies da avifauna. O autor ainda chama a atenção para o 
fato que listas de fauna são muito importantes para o avanço das ciências naturais, por 
se tratarem de fontes indispensáveis de subsídios a outras áreas do conhecimento 
como a biogeografia, a ecologia, entre outras, como a ciência da conservação e as 
avaliações de impacto ambiental.  

Develey (2004) destaca a importância das listagens de espécies na Mata Atlântica, que 
em muitos casos são as únicas informações disponíveis, para compreensão dos 
padrões de distribuição das espécies. 

Para a formulação de uma lista regional, com espécies com potencial de ocorrência na 
região,  foram  consultados  7  levantamentos  de  avifauna  realizados  no  Paraná  e  o  
Wikiaves, onde foram levantadas 550 espécies, conforme mostra a Tabela 2.3.2.2.3-2. 

Tabela 2.3.2.2.3-2 – Lista de espécies da avifauna com potencial de ocorrência na área 
de estudo.  

Táxon Nome popular 
Dados secundários - AII  Categoria de 

Ameaça 

1 2 3 4 5 6 7 Wikiaves PR MM
A IUCN  

Struthioniformes Latham, 1790                         
Rheidae Bonaparte, 1849                         
Rhea americana (Linnaeus, 1758) ema x               CR   NT 
Tinamiformes Huxley, 1872                         
Tinamidae Gray, 1840                          
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco x x x x         VU   NT 
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambuguaçu x x x x x   x x     LC 
Crypturellus undulatus (Temminck, 1815) jaó x x             CR   LC 
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó x x x x             LC 
Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã x x x x             LC 
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz x x x x     x       LC 
Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela x x x x             LC 
Anseriformes Linnaeus, 1758                         
Anatidae Leach, 1820                          
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê x x                 LC 
Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato x x x x     x       LC 
Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, pato-de-crista x x                   
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1907 
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho x x x x             LC 
Anas georgica Gmelin, 1789 marreca-parda x                     
Mergus octosetaceus Vieillot, 1817 pato-mergulhão x x             CR CR   
Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766) marreca-de-bico-roxo x x       x           
Oxyura vittata (Philippi, 1860) marreca-pé-na-bunda x x                   
Galliformes Linnaeus, 1758                         
Cracidae Rafinesque, 1815                         
Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba x x                 LC 
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu x x x x     x x     LC 
Aburria jacutinga (Spix, 1825) jacutinga x x             EN EN    
Crax fasciolata Spix, 1825 mutum-de-penacho x x             CR   LC 
Odontophoridae Gould, 1844                         
Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru x x x x       x     LC 
Podicipediformes Fürbringer, 1888                         
Podicipedidae Bonaparte, 1831                         
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) mergulhão-pequeno x x     x             
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador x x x x               
Ciconiiformes Bonaparte, 1854                         
Ciconiidae Sundevall, 1836                         
Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) tuiuiú x                   LC 
Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca x x             VU   LC 
Suliformes Sharpe, 1891                         
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849                         
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá x x x x             LC 
Anhingidae Reichenbach, 1849                         
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga x                   LC 
Pelecaniformes Sharpe, 1891                         
Ardeidae Leach, 1820                         
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi x x x x             LC 
Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) socó-boi-escuro x   x             EN  LC 
Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766) arapapá x             x DD     
Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823) socoí-amarelo x x             DD     
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu x x x x             LC 
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho x x x x       x     LC 
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira x x x x             LC 
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura x x x x       x     LC 
Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande x x x x             LC 
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira x x x x             LC 
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena x x x x             LC 
Threskiornithidae Poche, 1904                         



  128069.10-1000-M-1500 
 

  82 
 
 

 

Táxon Nome popular 
Dados secundários - AII  Categoria de 

Ameaça 

1 2 3 4 5 6 7 Wikiaves PR MM
A IUCN  

Plegadis chihi (Vieillot, 1817) caraúna-de-cara-branca x x             NT     
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró x x x x       x NT   LC 
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) tapicuru-de-cara-pelada x                   LC 
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca x x x x x   x       LC 
Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro x             x     LC 
Cathartiformes Seebohm, 1890                         
Cathartidae Lafresnaye, 1839                         
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-

vermelha x x x x     x x     LC 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta x x x x     x x     LC 
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei x x x x     x x     LC 
Accipitriformes Bonaparte, 1831                         
Pandionidae Bonaparte, 1854                         
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora x x           x       
Accipitridae Vigors, 1824                         
Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza x x x x             LC 
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura x x x x       x     LC 
Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira x x x x               
Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha x x       x         LC 
Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) tauató-pintado x   x           DD     
Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766) gavião-miudinho x             x DD     
Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo x x x       x x       
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombachinha-

grande x             x DD   LC 
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi x x x x             LC 
Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo x x       x   x     LC 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo x x x x       x     LC 
Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto x x           x     LC 
Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta x             x VU VU   
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó x x x x x   x       LC 
Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 
1824) gavião-de-sobre-branco x x       x     DD     
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco x x         x x     LC 
Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)  águia-chilena x   x x               
Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande x   x         x NT     
Buteo nitidus (Latham, 1790) gavião-pedrês x x                   
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta x x x               LC 
Buteo swainsoni Bonaparte, 1838 gavião-papa-gafanhoto x x x           DD     
Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-de-rabo-barrado x               DD     
Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) gavião-real x               CR     
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco x               NT     
Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato x x x x x     x EN   LC 
Falconiformes Bonaparte, 1831                         
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Falconidae Leach, 1820                         
Caracara plancus (Miller, 1777) caracará x x x x     x       LC 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro x x x x x   x x     LC 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã x x x x x   x x     LC 
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé x x x x x             
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio x x x x x     x     LC 
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri x x x       x       LC 
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira x x x x     x       LC 
Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino x x                   
Gruiformes Bonaparte, 1854                         
Aramidae Bonaparte, 1852                         
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão x x                   
Rallidae Rafinesque, 1815                         
Micropygia schomburgkii (Schomburgk, 
1848) maxalalagá x                     
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes x x x x             LC 
Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato x x x x     x       LC 
Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda x x       x           
Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha x                     
Porzana flaviventer (Boddaert, 1783) sanã-amarela x               DD     
Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó x x           x     LC 
Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783) saracura-carijó x x       x     DD     
Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã x x x x       x     LC 
Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837) saracura-do-banhado x x       x           
Gallinula galeata (Lichtenstein,1818) frango-d'água-comum x x x         x     LC 
Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) frango-d'água-azul x x x x             LC 
Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789) frango-d'água-pequeno x x             DD     
Fulica leucoptera Vieillot, 1817 carqueja-de-bico-

amarelo x x                   
Cariamiformes Furbringer, 1888                         
Cariamidae Bonaparte, 1850                         
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema x x x x         NT   LC 
Charadriiformes Huxley, 1867                         
Charadriidae Leach, 1820                         
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero x x x x     x       LC 
Charadrius collaris Vieillot, 1818 batuíra-de-coleira x                     
Recurvirostridae Bonaparte, 1831                         
Himantopus melanurus Vieillot, 1817 pernilongo-de-costas-

brancas x x                   
Scolopacidae Rafinesque, 1815                         
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja x x x                 
Gallinago undulata (Boddaert, 1783) narcejão x x             DD     
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) maçarico-do-campo x x                   
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Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado x x x                 
Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário x x   x       x     LC 
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) maçarico-grande-de-

perna-amarela x x                   
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) maçarico-de-perna-

amarela x x       x           
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) maçarico-de-sobre-

branco x x                   
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) maçarico-de-colete x x x x               
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854                         
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã x x x x       x     LC 
Sternidae Vigors, 1825                         
Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) trinta-réis-anão x   x                 
Rynchopidae Bonaparte, 1838                         
Rynchops niger Linnaeus, 1758 talha-mar               x       
Columbiformes Latham, 1790                         
Columbidae Leach, 1820                         
Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela x x             DD     
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa x x x x x   x       LC 
Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou x x x x             LC 
Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui x x x x       x       
Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) pararu-azul x x x x             LC 
Claravis geoffroyi (Temminck, 1811) pararu-espelho x   x           CR CR   
Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico x                   LC 
Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) pomba-trocal x x       x   x DD   LC 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão x x x x x   x       LC 
Patagioenas maculosa (Temminck, 1813) pomba-do-orvalho x x           x       
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega x x x x x   x       LC 
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa x x x x       x     LC 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando x x x x             LC 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu x x x x x   x x     LC 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 
1792) juriti-gemedeira x x x x x     x     LC 
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri x x x x x   x         
Psittaciformes Wagler, 1830                         
Psittacidae Rafinesque, 1815                         
Ara chloropterus Gray, 1859 arara-vermelha-grande x               CR   LC 
Primolius maracana (Vieillot, 1816) maracanã-verdadeira x x           x EN     
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 
1776) periquitão-maracanã x x x x x   x x     LC 

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-
vermelha x         x         NT 

Aratinga solstitialis (Linnaeus, 1766) jandaia-amarela   x                   
Aratinga aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei   x           x     LC 
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Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha x x x x x   x x     LC 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim x x x x       x     LC 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico x x x x x     x     LC 
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú x x x x x     x       
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde x x x x x   x x     LC 
Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo x x x x x     x NT VU   
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro x x       x         LC 
Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica x x           x VU     
Cuculiformes Wagler, 1830                         
Cuculidae Leach, 1820                         
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato x x x x x   x x     LC 
Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado x x x x             LC 
Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-

vermelha x x   x x             
Coccyzus euleri Cabanis, 1873  papa-lagarta-de-euler x x             DD     
Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca x x       x   x       
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto x x x x     x x     LC 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco x x x x       x     LC 
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci x x x x x   x x     LC 
Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870 peixe-frito-pavonino x x x x       x       
Strigiformes Wagler, 1830                         
Tytonidae Mathews, 1912                         
Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja x x x x             LC 
Strigidae Leach, 1820                         
Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato x x x x             LC 
Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo x x x x       x       
Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) corujinha-do-sul x         x           
Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) murucututu x x           x DD     
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 
1901) 

murucututu-de-barriga-
amarela x x x x             LC 

Bubo virginianus (Gmelin, 1788) jacurutu x x           x     LC 
Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada x x x x       x       
Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato x x           x DD     
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé x x x x x     x     LC 
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira x x x x             LC 
Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda x x x x               
Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo x x x x         DD     
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) mocho-dos-banhados x x             DD     
Caprimulgiformes Ridgway, 1881                         
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851                         
Nyctibius aethereus (Wied, 1820) mãe-da-lua-parda x x             DD     
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua x x x x       x     LC 
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Caprimulgidae Vigors, 1825                         
Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844) bacurau-ocelado x             x EN     
Antrostomus rufus (Boddaert, 1783) joão-corta-pau x x           x       
Antrostomus sericocaudatus Cassin, 1849 bacurau-rabo-de-seda               x EN     
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju x x x x x     x       
Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau x x x x             LC 
Hydropsalis parvula (Gould, 1837) bacurau-chintã x x                 LC 
Hydropsalis anomala (Gould, 1838) curiango-do-banhado x               VU     
Hydropsalis longirostris (Bonaparte, 1825) bacurau-da-telha x               NT     
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura x x x               LC 
Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante x x x x       x       
Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) corucão x x x               LC 
Chordeiles minor (Forster, 1771) bacurau-norte-

americano x x             DD     
Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) bacurau-de-asa-fina x x       x           
Apodiformes Peters, 1940                         
Apodidae Olphe-Galliard, 1887                         
Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) taperuçu-preto x x       x           
Cypseloides senex (Temminck, 1826) taperuçu-velho x x x x     x         
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu-de-coleira-

branca x x x x               
Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866) taperuçu-de-coleira-

falha x                     
Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-

cinzento x x   x     x x       
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-

temporal x x x x             LC 
Trochilidae Vigors, 1825                         
Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno x x                 LC 
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 
1839) rabo-branco-acanelado x x x x             LC 
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-

garganta-rajada x x x x x   x x     LC 
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura x x x x             LC 
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza x x                 LC 
Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto x x x x     x       LC 
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-

violeta x x x         x       
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-

preta x x       x         LC 
Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) beija-flor-vermelho x x                 LC 
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete x x x x               
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-

vermelho x x x x x           LC 

Thalurania furcata (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura-verde x                   LC 
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte- x x x x x   x x     LC 
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violeta 
Hylocharis sapphirina (Gmelin, 1788) beija-flor-safira x x   x               
Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818) beija-flor-roxo x x                   
Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) beija-flor-dourado x x       x           
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-

branco x x x x x   x x       
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-

branca x x                 LC 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-
verde x x         x       LC 

Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul x x         x x     LC 
Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi x                     
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) bico-reto-de-banda-

branca x x                   
Heliomaster furcifer (Shaw, 1812) bico-reto-azul x                     
Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista x x x x             LC 
Trogoniformes A. O. U., 1886                         
Trogonidae Lesson, 1828                         
Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande-de-

barriga-amarela   x     x           LC 
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado x x x x x   x x     LC 
Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-

amarela x x   x x   x x     LC 
Coraciiformes Forbes, 1844                         
Alcedinidae Rafinesque, 1815                         
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-

grande x x x x             LC 
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde x x x x             LC 
Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) martinho x x x x         NT     
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-

pequeno x x x x       x     LC 
Momotidae Gray, 1840                         
Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde x x x x x     x     LC 
Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul x x             NT   LC 
Galbuliformes Fürbringer, 1888                         
Galbulidae Vigors, 1825                         
Galbula ruficauda Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-

ruiva x x             NT   LC 
Bucconidae Horsfield, 1821                         
Notharchus hyperrhynchus (Sclater, 1856) macuru-de-testa-branca  x x                   
Notharchus swainsoni (Gray, 1846) macuru-de-barriga-

castanha         x             
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo x x x x     x       LC 
Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado x   x         x       
Nonnula rubecula (Spix, 1824) macuru x x x x x     x       
Piciformes Meyer & Wolf, 1810                         
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Ramphastidae Vigors, 1825                         
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde x x x x x   x x     LC 
Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca x x x                 
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana x x x x       x       
Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) araçari-de-bico-branco x x             VU     
Picidae Leach, 1820                         
Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado x x       x x       LC 
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-

coleira x x x x     x       LC 
Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840 pica-pau-anão-

escamado x                   LC 
Picumnus nebulosus Sundevall, 1866 pica-pau-anão-carijó x x       x x         
Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco x x x x             LC 
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-

amarela x x x x x   x x     LC 
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) picapauzinho-anão               x     LC 
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-

carijó               x     LC 
Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado x x x x x     x       
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado x x x x x   x x     LC 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo x x x x       x     LC 
Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-

amarela x x       x   x     LC 
Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) pica-pau-de-cara-canela x         x   x CR VU   
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-

branca x x x x x   x       LC 
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei x x x x       x       
Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) pica-pau-de-topete-

vermelho x x x x             LC 
Passeriformes Linnaeus, 1758                         
Thamnophilidae Swainson, 1824                         
Myrmotherula gularis (Spix, 1825) choquinha-de-garganta-

pintada x                     
Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-

pintado x x                   
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa x x x x x   x       LC 
Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856 choquinha-de-asa-

ferrugem   x x x       x NT     
Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 
1822) 

chorozinho-de-asa-
vermelha x x     x           LC 

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada x x                 LC 
Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-

vermelho x x x x     x         
Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) choca-bate-cabo x             x       
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata x x x x x   x       LC 
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó x x           x       
Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão x x x x x   x         
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Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora x x x x     x x       
Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara x x x x     x         
Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850) papo-branco x x           x VU VU   
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul x x x x x   x x     LC 
Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada   x x x       x     LC 
Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni x   x   x   x         
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-

vermelho               x       
Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó x x x x x   x x       
Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873                         
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente x x x x x   x x     LC 
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873                         
Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu x x x x x     x       
Hylopezus ochroleucus (Wied, 1831) torom-do-nordeste   x       x           
Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato x   x x x     x       
Rhinocryptidae Wetmore, 1930 (1837)                         
Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho x x x x x   x         
Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto x x                   
Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & 
Pichorim, 1998 macuquinho-da-várzea x             x EN EN    
Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) tapaculo-pintado x x x x         NT     
Formicariidae Gray, 1840                         
Formicarius colma Boddaert, 1783 galinha-do-mato   x                 LC 
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha x x x x x     x     LC 
Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora x         x     DD     
Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 
1859) 

tovaca-de-rabo-
vermelho x x x x     x x       

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha x x x x x     x     LC 
Dendrocolaptidae Gray, 1840                         
Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso x x   x               
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde x x x x x   x       LC 
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado x x x x x           LC 
Campylorhamphus trochilirostris 
(Lichtenstein, 1820) arapaçu-beija-flor   x x x       x       
Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 
1822) arapaçu-de-bico-torto x x     x     x     LC 
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 
1818) arapaçu-de-cerrado x x   x         NT   LC 
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 
1822) arapaçu-escamado   x x x x     x       
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 
1859) 

arapaçu-escamado-do-
sul x             x       

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande x x x x x           LC 
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-

branca x x x x x             
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Furnariidae Gray, 1840                         
Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo x x x x     x x     LC 
Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó x x x x     x       LC 
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro x x                 LC 
Limnornis curvirostris Gould, 1839 joão-da-palha     x x     x x       
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca x x x x               
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-

branco x x x x             LC 
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira   x             NT     
Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 limpa-folha-ocráceo x x     x     x     LC 
Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado x x                 LC 
Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-

baia x x x x x   x x     LC 
Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho x x x x x             
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo x x x x x     x       
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 
1832) trepador-quiete x x x x x             
Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859) limpa-folha-do-brejo   x             CR     
Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 
1830) trepador-sobrancelha x x           x       
Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856) grimpeirinho x x x x         DD     
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro x x x x x   x         
Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 
1858)  joão-botina-do-brejo x                     
Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 
1859) cisqueiro x x x x               
Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho x x x x               
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié x x       x         LC 
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé x x x x x   x       LC 
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 pi-puí x x x x x   x         
Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim x x x x       x     LC 
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném x x x x     x       LC 
Synallaxis hypospodia Sclater, 1874 joão-grilo x x           x DD     
Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856) arredio-do-rio x x           x     LC 
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) arredio-oliváceo x x   x x             
Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido x x x                 
Pipridae Rafinesque, 1815                         
Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) fruxu-do-cerradão x x x x               
Neopelma aurifrons (Wied, 1831) fruxu-baiano           x           
Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 uirapuru-laranja x x                   
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira x x                 LC 
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará x x x x x   x       LC 
Tityridae Gray, 1840                         
Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto x x   x               
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Onychorhynchus coronatus (Statius Muller, 
1776) maria-leque   x           x       
Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste x   x           DD     
Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho x x                 LC 
Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-

preta x x           x       
Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim x x x x x   x       LC 
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-

bochecha-parda x x x x x             
Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-

rabo-preto x x x x x             
Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde x x x x x   x x       
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 
1827) caneleiro x x x x x   x x     LC 
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) caneleiro-preto x x x x x   x       LC 
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-

preto x x x x x     x     LC 
Cotingidae Bonaparte, 1849                         
Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) tropeiro-da-serra x x             NT     
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga x x x x x     x       
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó x x x x         NT     
Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata x x x x       x NT   NT 
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho x x x x x   x       LC 
Piprites chloris (Temminck, 1822) papinho-amarelo x x           x       
Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-

chapéu-preto x x           x EN VU   
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907                         
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-

cinza x x x x x   x       LC 
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo x x x x x   x       LC 
Corythopis delalandi (Lesson, 1830) estalador x x x x       x       
Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho x x x x       x       
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato x x x x x   x         
Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 
1907 não-pode-parar x x       x     NT     
Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) papa-moscas-de-

olheiras   x   x               
Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 
1859) maria-pequena x x             DD     
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-

preta x x x x x   x       LC 
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque x   x         x     LC 
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio x x   x     x       LC 
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 
1846) tororó x x x x     x x     LC 
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho x x x x x             
Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso x x x x     x x     LC 
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Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 
1906) catraca x x x x x       DD     
Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato x x x x x     x     NT 
Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha x x                   
Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny 
& Lafresnaye, 1837) 

sebinho-de-olho-de-
ouro x x x x             LC 

Tyrannidae Vigors, 1825                         
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro x x       x           
Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 barulhento x x       x x x     LC 
Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 
1859) piolhinho-chiador x x x x x       DD     
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha x x x x     x x     LC 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-

amarela x                   LC 

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 guaracava-grande x x x x             LC 
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 guaracava-de-bico-

curto x x x x x   x x       
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque x             x     LC 
Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-

uniforme x x x x             LC 
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum x x   x             LC 
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) tucão x x   x               
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento x x             NT   LC 
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta x x x x x     x     LC 
Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-crista-

alaranjada x x       x           
Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela x x x x       x       
Phaeomyias murina (Spix, 1825) bagageiro x             x       
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso x x       x           
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho x x x x             LC 
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano x x   x       x DD     
Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) papa-moscas-do-campo x x       x     VU VU   
Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) papa-moscas-canela x               DD     
Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre x x x                 
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho x x x x     x       LC 
Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 capitão-castanho x x                 LC 
Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra   x x x             LC 
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata x x x x x           LC 
Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 
1835) maria-cabeçuda x x       x   x DD     
Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré x x x x x           LC 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira x x x x     x x     LC 
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-

rabo-enferrujado x x                 LC 
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador x x x x x   x       LC 
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Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi x x x x x   x x     LC 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro x x x x       x     LC 
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 
1776) bem-te-vi-rajado x x x x x           LC 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei x x x x x     x     LC 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-

penacho-vermelho x x x x     x x     LC 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri x x x x             LC 
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha x x x         x     LC 
Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1766) suiriri-valente       x       x       
Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica x x x x             LC 
Conopias trivirgatus (Wied, 1831) bem-te-vi-pequeno   x       x   x       
Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha x x x x x   x       LC 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe x x x x x   x x     LC 
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe x x x x       x     LC 
Fluvicola pica (Boddaert, 1783) lavadeira-do-norte   x           x       
Fluvicola albiventer (Spix, 1825) lavadeira-de-cara-

branca x                     
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada x x                 LC 
Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha x x x x             LC 
Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo x x       x         LC 
Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) galito x x             EN VU   
Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu x x   x             LC 
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado x x x x x           LC 
Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento x x x x x   x       LC 
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-

azulado x x x x       x       
Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho x x       x         LC 
Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-

garganta-vermelha x x       x           
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno x x x x             LC 
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera x x x x             LC 
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca x x       x         LC 
Xolmis irupero (Vieillot, 1823) noivinha x               EN     
Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823) noivinha-de-rabo-preto x x       x           
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta x x x x     x x       
Vireonidae Swainson, 1837                         
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari x x x x x   x x     LC 
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara x x x x x     x     LC 
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado x x x x       x       
Corvidae Leach, 1820                         
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul x x x x     x         
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)* gralha-do-campo x x       x     EN   LC 
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça x x x x x   x       LC 
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Hirundinidae Rafinesque, 1815                         
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-

casa x x x x     x x     LC 
Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) andorinha-morena x x x x             LC 
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora x x x x             LC 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo x x x x             LC 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-

grande x x x x       x     LC 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio x x x x               
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-

branco x x x x             LC 
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) andorinha-do-barranco x                     
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando x x                   
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) andorinha-de-dorso-

acanelado x x       x           
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra x x x x     x       LC 
Cistothorus platensis (Latham, 1790) corruíra-do-campo x x       x           
Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-

grande x                     
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006                         
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) japacanim x x       x         LC 
Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso x x             EN   NT 
Turdidae Rafinesque, 1815                         
Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una x x x x             LC 
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira x x x x x   x x     LC 
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco x x x x     x x     LC 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca x x x x x   x x     LC 
Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro x x x x               
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira x x x x x   x x     LC 
Mimidae Bonaparte, 1853                         
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo x x x x       x     LC 
Motacillidae Horsfield, 1821                         
Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor x x                 LC 
Anthus correndera Vieillot, 1818 caminheiro-de-espora x x       x           
Anthus nattereri Sclater, 1878 caminheiro-grande x x       x     DD VU   
Anthus hellmayri Hartert, 1909 caminheiro-de-barriga-

acanelada x x       x           
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838                         
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica x x x x x   x       LC 
Thraupidae Cabanis, 1847                         
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão x x x x     x x     LC 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 trinca-ferro-verdadeiro x x x x   x   x     LC 
Saltator maxillosus Cabanis, 1851 bico-grosso x x x                 
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Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817) bico-de-pimenta x x             DD     
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo x x x x         NT     
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto x x     x           LC 
Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava x x x x               
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) saí-canário x x           x     LC 

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha x x x x x     x       
Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831) bandoleta x x             EN     
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto x x x x x   x x     LC 
Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) pipira-vermelha x x                 LC 
Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) tico-tico-rei x x x       x x     LC 
Lanio melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete x x x x x   x x       
Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores x x x               LC 
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta x x                   
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento x x x x x     x     LC 
Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-encontro-

azul x                     
Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro x x       x         LC 
Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia   x x x               
Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa x x     x   x x       
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela x x x           NT   LC 
Stephanophorus diadematus (Temminck, 
1823) sanhaçu-frade x x x x       x       
Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823) cigarra-do-campo x x             EN     
Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga x x x x     x x       
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo x x x x               
Paroaria coronata (Miller, 1776) cardeal   x                   
Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) cavalaria x                     
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva x x x x x           LC 
Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) sanhaçu-papa-laranja x x x x       x       
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha x x x x       x     LC 
Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas x x x           NT VU VU 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul x x x x x     x     LC 
Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) saíra-beija-flor x x                 LC 
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto x x x x x   x x     LC 
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem x x x         x       
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-

castanho x x x x x   x x     LC 
Emberizidae Vigors, 1825                         
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico x x x x x   x x     LC 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo x x x x             LC 
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu x x x x x     x       
Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado x x   x               
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Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) quem-te-vestiu x x                   
Poospiza lateralis (Nordmann, 1835) quete x x x x               
Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canário-rasteiro x x       x           
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-

verdadeiro x x x x     x x     LC 

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio x x       x   x     LC 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo x x x       x       LC 
Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 
1907 canário-do-brejo x x       x           
Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado x x       x           
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu x x x x             LC 
Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira x x x           VU VU   
Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa x x             VU   LC 
Sporophila collaris (Boddaert, 1783) coleiro-do-brejo x x                   
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho x x                 LC 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho x x x x       x     LC 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho x x             NT   LC 
Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 caboclinho-de-barriga-

vermelha x x             NT   LC 
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) caboclinho-de-barriga-

preta x x             VU VU   
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió x x x x       x VU     
Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro x x x                 
Arremon taciturnus (Hermann, 1783) tico-tico-de-bico-preto   x x                 
Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato x             x       
Arremon flavirostris Swainson, 1838 tico-tico-de-bico-

amarelo x x x x     x       LC 
Cardinalidae Ridgway, 1901                         
Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaçu-de-fogo x x x x x     x NT     
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso x x x x x     x     LC 
Cyanoloxia moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato x x x x       x       
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão x x x x       x     LC 
Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) azulinho x x             NT     
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, 
Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & 
Zimmer 1947                   

  
    

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita x x x x x   x x     LC 
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra x x x x             LC 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula x x x x x   x       LC 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador x x x x x   x x     LC 
Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821) pula-pula-ribeirinho x x       x           
Icteridae Vigors, 1825                         
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu x x       x     CR     
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Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão x x x x     x x     LC 
Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe x x x x x   x x     LC 
Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) inhapim x x x x x     x     LC 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna x x x x             LC 
Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786) cardeal-do-banhado x                     
Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819) carretão x x   x               
Agelasticus thilius (Molina, 1782) sargento x x   x         NT     
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi x x x x             LC 
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo x x x               LC 
Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha   x                   
Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866 vira-bosta-picumã x x   x             LC 
Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) iraúna-grande   x x x               
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta x x x x     x       LC 
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul x x x x             LC 
Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) triste-pia x x   x               
Fringillidae Leach, 1820                         
Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo x x x x       x     - 
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim x x x   x   x x     LC 
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro x x x x x   x x     LC 
Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais x x x x x     x       
Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo-rei x x       x   x       
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho x x       x         LC 
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira x x x x       x       
Estrildidae Bonaparte, 1850                         
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre x x       x   x     LC 
Passeridae Rafinesque, 1815                         
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal x x x x       x     LC 
 Legenda: 1: (CNEC. Estudo de Impacto Ambiental: Usina Hidrelétrica Mauá. PR, 2004; 2: Medri M.E, Bianchini E., Shibatta 
O.A,  Pimenta  J.A.  A bacia  do  Rio  Tibagi.  Londrina,  PR,  2002;   3: Ralf Andreas Berndt (Levantamentos entre os anos 1987-
1991); 4: Luiz dos Anjos (Levantamentos entre os anos 1989 a 2001); 5: Luiz dos Anjos (Levantamentos entre os anos 2002 a 
2005);  6: Levantamentos realizados por funcionários e pesquisadores da Klabin;  7: Klaus Duarte Barretto - Casa da Floresta 
(Levantamento realizado em 2009). Categoria de ameaça: LC- pouco preocupante; NT- quase ameaçada; VU- vulnerável; EM- 
em perigo; CR- criticamente ameaçada; EW- extinta da natureza; EX-extinta; RE- Rregionalmente extinta; DD- dados 
deficientes; NE- não avaliada; PX- provavelmente extinta. Dados compilados para elaboração de uma lista regional de espécies 
da avifauna.  

 

Herpetofauna 

O Brasil abriga uma das mais ricas faunas do mundo devido, principalmente, à sua 
grande extensão e variedade de biomas. É considerado o país com a maior diversidade 
de anfíbios, com 877 espécies (849 anuros, 1 caudata e 27 gymnophionas) e ainda o 
segundo país mais diverso em répteis, atrás apenas da Austrália (Wilson & Swan, 
2008), contabilizando 732 espécies (36 quelônios, 6 jacarés, 248 lagartos, 67 
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anfisbênias e 375 serpentes), segundo os dados da Sociedade Brasileira de 
Herpetologia (SBH, 2011).  

Tal diversidade é ameaçada pela destruição contínua de grande parte de seus habitats 
naturais, degradação que vem crescendo vertiginosamente desde a colonização, 
principalmente nas regiões Sudeste e Sul, no bioma Mata Atlântica, onde grande parte 
das paisagens naturais deu lugar a centros urbanos e áreas para agricultura e pecuária, 
restando apenas fragmentos das matas nativas. 

Os anfíbios são especialmente suscetíveis à degradação ambiental devido a várias 
características básicas, dentre elas: a sua fisiologia ectotérmica, com capacidade 
limitada para a atividade; a sua pele permeável, vulnerável a diversos agentes 
biológicos ou químicos e por apresentarem ovos e larvas dependentes da água ou de 
ambientes úmidos (Duellman & Trueb, 1994; Wells, 2007). 

O estado do Paraná abriga aproximadamente 120 espécies de anfíbios (Segalla; 
Langone, 2004) e 154 espécies de répteis (Bérnils; Moura-leite; Morato, 2004), 
número considerável, justificável por na região sul, especialmente no Paraná, 
encontrar-se  os  mais  expressivos  remanescentes  da  Mata  Atlântica  (Ab’saber,  2003;  
Fernandes, 2003). 

Para a elaboração da lista de espécies com potencial de ocorrência para a área de 
estudo (Tabela 2.3.2.2.3-3) foram utilizados dados do EIA da UHE Mauá (2004) e os 
estudos de Machado e Bernardes (2002) no livro “A Bacia do Rio Tibagi” de Medri et 
al (2002), complementada por uma compilação de dados de espécies da herpetofauna 
da região fornecida pelo Parque Ecológico Klabin, incluindo o estudo de Machado 
(2004) e levantamentos realizados por funcionários e pesquisadores da Klabin.  
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Tabela 2.3.2.2.3-3 – Lista de espécies da herpetofauna com potencial de ocorrência na 
área de estudo. 

Táxon Nome Popular Dados secundários AII Categoria de Ameaça 
1 2 3 4 PR MMA IUCN 

Ordem Anura                 
Família Brachycephalidae                 
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-da-mata   x   x       
Família Bufonidae                 
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821)   x x   x       
Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu x x   x       
Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu   x           
Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924)   x x   x       
Familia Craugastoridae                 
Haddadus binotatus (Spix, 1824) Rã-chão-da-mata x x   x       
Familia Cycloramphidae                 
Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 
1841)   x x   x       

Proceratophrys avelinoi (Mercadal del Barrio & 
Barrio, 1993) sapo-de-chifre x x   x       

Família Hylidae                 
Aplastodiscus albosignatus (A.Lutz & B.Lutz, 
1938)         x       

Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 1950) rã-flautinha x x   x       
Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) perereca-castanhola x     x       
Dendropsophus anceps (A. Lutz, 1929)   x     x       
Dendropsophus microps (Peter, 1872) pererequinha-do-brejo x x   x       
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha-do-brejo x x   x       
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) pererequinha-do-brejo x x   x       
Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)   x x   x       
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) perereca-cabrinha x x   x       
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo x x   x       
Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)   x x   x       
Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) perereca-cabrona   x           
Hypsiboas semiguttatus (A. Lutz, 1925)     x   x       
Phyllomedusa tetraploidea (Pombal & Haddad, 
1992)   x x   x       

Scinax berthae (Barrio, 1962)   x x   x       
Scinax catharinae (Boulenger, 1888)         x       
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) perereca-de-banheiro x x   x       
Scinax granulatus (Peters, 1871)         x       
Scinax perereca (Pombal, Haddad & Kasahara, 
1995) perereca x x   x       

Scinax rizibilis (Bokermann, 1964)   x     x       
Scinax squalirostris (A. Lutz, 1925) perereca-bicuda   x   x       
Scinax uruguayus (Schmidt, 1944)     x           
Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953)         x       
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Táxon Nome Popular Dados secundários AII Categoria de Ameaça 
1 2 3 4 PR MMA IUCN 

Trachycephalus imitatrix (Miranda-Ribeiro, 1926) perereca-grudenta-
imitadora x     x       

Trachycephalus venulosus  (Laurenti, 1768)     x           
Familia Leiuperidae                 
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) rã-cachorro x x   x       
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)   x x   x       
Família Leptodactylidae                 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadora x x   x       
Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)     x           
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) rã-pimenta   x           
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 
Leptodactylus ocellatus rã-manteiga x x   x       

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)   x x   x       
Leptodactylus notoaktites (Heyer, 1978)   x     x       
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) rã-pingo-de-chuva   x           
Família Microhylidae                 
Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) sapo-guarda x x   x       
Família Ranidae                 
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) 
INTRODUZIDA   x x   x       

Ordem Testudines                 
Família Emydidae                 

Trachemys scripta elegans Tartaruga-de-ouvido-
vermelho     x         

Família Chelidae                 
Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835) cágado-preto     x         
Hydromedusa tectifera (Cope, 1869) cágado-pesçoco-de-cobra x x x         
Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) cágado-de-barbicha x x x         
Ordem Crocodilya                 
Família Alligatoridae                 
Caiman latirostris (Daudin, 1802) jacaré-do-papo-amarelo   x x         
Caiman yacare (Daudin, 1802) jacaré-do-pantanal   x           
Ordem Squamata                 
Família Leiosauridae                 
Anisolepis grilli (Boulenger, 1891) lagartixa-das-uvas x   x         
Enyalius perditus (Jackson, 1978) camaleãozinho x x x         
Urostrophus vautieri (Duméril & Bibron, 1837) iguaninha-rajada x             
Família Tropiduridae                 
Tropidurus torquatus (Wied, 1820) calango   x           
Família Gekkonidae                 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) geco-das-casas/ lagartixa-
de-parede x x x         

Família Diploglossidae (antiga Anguidae)                 
Ophiodes striatus (Spix, 1825) cobra-de-vidro x             
Família Teiidae                 
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Táxon Nome Popular Dados secundários AII Categoria de Ameaça 
1 2 3 4 PR MMA IUCN 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) teiúaçu x x x         
Família Gymnophthalmidae                 
Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834) lagartixa-comum x   x         
Família Mabuyidae (antiga Scincidae)                 
Notomabuya dorsivittata (Cope, 1862) lagartixa x             
Notomabuya frenata (Cope, 1862)  calango-liso-do-campo x x x         
Família Amphisbaenidae                 
 Amphisbaena mertensii (Strauch, 1881) cobra-cega x x x         
Família Anomalepididae                 
Liotyphlops beui (Amaral, 1924) cobra-cega x x x         
Família Typhlopidae                 
Typhlops brongersmianus (Vanzolini, 1976) cobra-cega   x           
Família Boidae                 
 Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) sucuri-verde   x           
Família Colubridae                 
Chironius bicarinatus (Wied, 1820) cobra-cipó x x x         
Chironius flavolineatus (Jan, 1863) cobra-cipó   x           
Chironius laevicollis (Wied, 1824) cobra-cipó   x           
 Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) jararacá-do-banhado x x x         
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) caninana x x x         
Família Elapidae                 
Micrurus altirostris (Cope, 1859)   x   x         
Micrurus corallinus (Merrem, 1820) coral-verdadeira x x x         
Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 
1854)     x           

Família Viperidae                 
Bothrops alternatus (Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) urutu x   x         

Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca-verdadeira x x x         
Bothrops  neuwiedi (Wagler, 1824) jararaca-pintada  x x x         
Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884) jararacuçu x x x         
Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) cascavel x x x         
Familia Dipsadidae                  
Atractus reticulatus (Boulenger, 1885)   x x           
Dipsas indica (Laurenti, 1768) come-lesma x x           
Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837)  jararaquinha-dormideira x x x         
Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911) dormideira x             
Sibynomorphus ventrimaculatus (Boulenger, 
1885) dormideira-marrom x   x         

Apostolepis dimidiata (Jan, 1862)     x           
Helicops infrataeniatus (Jan, 1865)     x           
Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) cobra-verde x             

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) cobra-verde x x x         
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Táxon Nome Popular Dados secundários AII Categoria de Ameaça 
1 2 3 4 PR MMA IUCN 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) parelheira x x x         
Boiruna maculata (Boulenger, 1896)   x             
Clelia plumbea (Wied, 1820)   x x x         
Oxyrhopus clathratus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854)   x   x         

Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 1978) cobra-coral x x x         
Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)     x           
Oxyrhopus rhombifer (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854)   x   x         

Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858) cobra-corredeira x x x       LC 
Tomodon dorsatus (Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) falsa-jararaca x x x         

Tropidodryas serra (Schlegel, 1837) falsa-jararaca     x         
Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869) jararaquinha  x             
Xenodon merremii (Wagler, 1824) boipeva x x x         
Xenodon neuwiedii (Günther, 1863) jararaquinha, quiriripitá x   x         
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) cobra-d'água x x x         
Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) cobra-de-capim x x x         
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) cobra-coral x x x         
 Legenda – 1: Estudo de Impacto Ambiental – Usina Hidrelétrica de Mauá (CNEC, 2004); 2: livro “A Bacia do Rio Tibagi” 
(Medri et al, 2002); 3 e 4: compilação fornecida pelo Parque Ecológico Klabin das espécies da herpetofauna da região 
levantadas por trabalhadores da Klabin e da tese de doutorado “Ecologia de assembléia de anfíbios anuros no município de 
Telêmaco Borba” (Machado, 2004), respectivamente. Categoria de ameaça: LC- pouco preocupante; NT- quase ameaçada; 
VU- vulnerável; EM- em perigo; CR- criticamente ameaçada; EW- extinta da natureza; EX-extinta; RE- Rregionalmente extinta; 
DD- dados deficientes; NE- não avaliada; PX- provavelmente extinta. 

 

Ictiofauna 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (2012) a região hidrográfica 
denominada Paraná possui uma área de 879.860 km2, a região abrange os estados de 
São Paulo (25% da região), Paraná (21%), Mato Grosso do Sul (20%), Minas Gerais 
(18%), Goiás (14%), Santa Catarina (1,5%) e Distrito Federal (0,5%), essa é dividida 
em 6 unidades hidrográficas: Grande, Iguaçu, Paranaíba, Paranapanema, Paraná e 
Tiête. 

A Unidade Hidrográfica Paranapanema possui uma área de 101.544 km² e é dividida 
em nove unidades menores, sendo uma delas a Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi 
(BHT) que corresponde a 13% do território do Estado do Paraná. 

Segundo o BHT (2012) a bacia hidrográfica do Tibagi abrange uma área de drenagem 
de 24.713 km, possuindo sua nascente nos Campos Gerais, no Município de Palmeira. 
Sua extensão é de 550 km. Os principais afluentes da margem esquerda são: rio 
Taquara, ribeirão dos Apertados e ribeirão Três Bocas. Na margem direita os maiores 
contribuintes são: rio Iapó, rio São Jerônimo e rio Congonhas. 

A unidade Hidrográfica do Alto Tibagi compreende desde as nascentes do Rio Tibagi 
até imediatamente a jusante da foz do Ribeirão das Antas, no município de Curiúva e 
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a Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi compreende a jusante da foz do Ribeirão das 
Antas no município de Curiúva (Shibatta et al, 2002). 

Nas  regiões  do  baixo  e  do  médio  Tibagi,  o  inventário  de  outros  afluentes  e  
subafluentes também foi responsável pelo aumento do número conhecido de espécies 
de peixes da bacia do Tibagi. Com isso, foram registradas 110 espécies para a região; 
todas essas espécies registradas pertencentes à subclasse Actinopterygii e, 
principalmente, à super ordem Ostariophysi. E quanto ao número de espécies 
pertencentes à cada ordem, verifica-se um padrão semelhante ao encontrado no alto 
rio Paraná: Characiformes (42,7% — 47 espécies, nove famílias) e Siluriformes 
(42,7% — 47 espécies, nove famílias). Em porcentagens menores encontram-se as 
ordens Perciformes (6,4% — sete espécies, duas famílias) e Gymnotiformes (4,5% — 
cinco espécies, três famílias), seguidas pelas ordens Cyprinodontiformes (2,7% — três 
espécies, uma família) e Synbranchiformes (0,9% — uma espécie) (Shibatta et al, 
2002). 

Para a formulação da lista de espécies com potencial de ocorrência para a região onde 
o empreendimento encontra-se inserido (Tabela 2.3.2.2.3-4) foram utilizados dados do 
EIA da UHE Mauá (2004) e do estudo de Shibatta et al (2002) no livro “A Bacia do 
Rio Tibagi” de Medri et al (2002), complementada por uma compilação de dados de 
espécies da ictiofauna da região fornecida pelo Parque Ecológico Klabin, incluindo o 
estudo de Bennemann (2008) e levantamentos realizados por funcionários e 
pesquisadores da Klabin.  

Tabela 2.3.2.2.3-4 – Lista de espécies da ictiofauna com potencial de ocorrência na 
região do empreendimento. 

Táxon Nome Popular 

Dados secundários 
para a região do 
empreendimento 

Categoria de ameaça 
 
 

1 2 3 4 PR MMA IUCN 
Ordem Characiformes                 
Família Erythrinidae                 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)   traíra x x     * * * 
Família Lebiasinidae                 
Pyrrhulina australis Eigenmann & 
Kennedy, 1903 -   x     * * * 
Família Characidae                 
Aphyocharax anisitsi Eigenmann & 
Kennedy, 1903  lambarizinho   x     * * * 
Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 
2000 

lambari-de-rabo-
amarelo ou tambiú   x     * * * 

Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)   lambari x x     * * * 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)  lambari-de-rabo-
vermelho x x     * * * 

Astyanax paranae Eigenmann, 1914 lambari     x   * * * 
Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842)  lambari x x     * * * 
Brycon nattereri  pirapitinga x x     VU VU * 
Bryconamericus exodon Eigenmann, 1907 lambari x       * * * 
Bryconamericus iheringii Boulenger, 
1887   lambari x x     * * * 
Bryconamericus stramineus Eigenmann, 
1908 lambari     x   * * * 
Galeocharax knerii (Steindachner, 1879)   saicanga   x     * * * 
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Táxon Nome Popular 

Dados secundários 
para a região do 
empreendimento 

Categoria de ameaça 
 
 

1 2 3 4 PR MMA IUCN 
Hemigrammus marginatus Ellis, 1911  pequira   x     * * * 
Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 
1907) pequira         * * * 
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 
1882)  mato-grosso   x     * * * 
Hyphessobrycon boulengeri (Eigenmann, 
1907) lambari     x   * * * 
Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 lambari       x * * * 
Metynnis maculatus (Kner, 1860)   pacuzinho   x     * * * 
Moenkhausia intermedia (Eigenmann, 
1908)  lambari   x     * * * 
Myleus tiete Eigenmann & Norris, 1900  pacu-prata   x     NT VU * 
Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 
1983   saicanga x x     * * * 
Piabina argentea Reinhardt, 1866  lambari x x x   * * * 
Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 
1887) pacu         * * * 
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) dorado         VU * * 
Salminus hilarii Valenciennes, 1829  tabarana   x     NT * * 
Salminus maxillosus Valenciennes, 1840   dourado   x     * * * 
Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 
1915)   pequira   x     * * * 
Odontostilbe stenodon (Eigenmann, 1915)  pequira   x     * * * 
Serrasalmus spilopleura Kner, 1860   pirambeba   x     * * * 
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 
1829) sardinha-papuda   x     * * * 
Família Acestrorhynchidae                 
Acestrorhynchus lacustris (Reinhardt, 
1874)   peixe-cachorro   x     * * * 
Família Crenuchidae                 
Characidium gomesi Travassos, 1956   canivete   x     * * * 
Characidium zebra Eigenmann, 1909  canivete   x     * * * 
Família Anostomidae                 
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1859)   perna-de-moça   x     * * * 
Leporinus amblyrhynchus Garavello & 
Britski, 1987  piava x x     * * * 
Leporinus elongatus Valenciennes, 1849  piapara   x     * * * 
Leporinus friderici (Bloch, 1794)  piau   x     * * * 
Leporinus macrocephalus Garavello & 
Britski, 1988  piavuçu   x     * * * 
Leporinus obtusidens (Valenciennes, 
1847)     x     * * * 
Leporinus octofasciatus Steindachner, 
1817   campineiro   x     * * * 
Leporinus striatus Kner, 1859   piauzinho   x     * * * 
Schizodon altoparanae Garavello & 
Britski, 1990  piava   x     * * * 
Schizodon intermedius Garavello & 
Britski, 1990   piava-quatro-pintas   x     * * * 
Schizodon nasutus Kner, 1859   taguara, chimboré   x     * * * 
Família Prochilodontidae                 
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)  curimba   x     * * * 
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Táxon Nome Popular 

Dados secundários 
para a região do 
empreendimento 

Categoria de ameaça 
 
 

1 2 3 4 PR MMA IUCN 
Família  Curimatidae                 
Cyphocharax modestus (Fernandez-
Yepez, 1948)   papa-terra, saguiru   x     * * * 
Cyphocharax nagelli (Steindachner, 
1881)   papa-terra, saguiru   x     * * * 
Steindachnerina insculpta (Fernandez-
Yepez, 1948)   papa-terra, saguiru   x     * * * 
Família  Parodontidae                 
Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)  canivete   x     * * * 
Apareiodon ibitiensis Campos, 1944  canivete   x x   * * * 
Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 
1907)   canivete x x x   * * * 
Parodon tortuosus Eigenmann & Norris, 
1900   canivete   x     * * * 
Ordem Siluriformes                 
Família Cetopsidae                 
Pseudocetopsis gobioides (Kner, 1857)   candirú-açu   x     * * * 
Família Heptapteridae                 
Cetopsorhamdia iheringi Schubart & 
Gomes, 1959  bagrinho   x     * * * 
Imparfinis borodini Mees & Cala, 1989 guasca x       * * * 
Imparfinis mirini Haseman, 1911  mandizinho   x     * * * 
Imparfinis schubarti (Gomes, 1956)   mandizinho   x     * * * 
Pariolius longicauda (Borodin, 1927)   mandizinho   x     * * * 
Phenacorhamdia tenebrosa (Schultz, 
1964)  mandizinho   x     * * * 
Pimelodella avanhandavae (Valenciennes, 
1840)  mandi-chorão   x     * * * 
Pimelodella meeki  Eigenmann, 1910 mandi-chorão   x     * * * 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)  bagre, jundiá x x x   * * * 
Família Pimelodidae                 
Iheringichthys labrosus (Kröyer, 1874)   mandi x x     * * * 
Megalonema platanus (Günther, 1880)  mandi   x     * * * 
Pimelodus absconditus Azpelicueta, 1995 mandi       x * * * 
Pimelodus heraldoi Azpelicueta, 2001  mandi   x     * * * 
Pimelodus maculatus Lacépède, 1803   mandi   x     * * * 
Pimelodus paranaensis Bristski & 
Langeani, 1988  mandi   x     * * * 
Pinirampus pirinampu (Spix, 1829)  barbado   x     * * * 
Pseudoplatystoma corruscans (Agassiz, 
1829)   pintado   x     NT * * 
Steindachneridion scripta (Ribeiro, 1918)  surubim   x     VU E N * 
Família Pseudopimelodidae                 
Pseudopimelodus mangurus 
(Valenciennes, 1840)  jaú-sapo   x     VU * * 
Família Clariidae                 
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)   bagre-africano   x     * * * 
Família Auchenipteridae                 
Tatia neivai (Ihering, 1930)   tatia   x     * * * 
Família  Doradidae                 
Rhinodoras dorbignyi (Kröyer, 1855)   armau   x     * * * 
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Táxon Nome Popular 

Dados secundários 
para a região do 
empreendimento 

Categoria de ameaça 
 
 

1 2 3 4 PR MMA IUCN 
Família Trichomycteridae                 
Paravandellia oxyptera Miranda-Ribeiro, 
1912   candirú   x     * * * 
Família Aspredinidae                 
Bunocephalus larai Ihering, 1930   peixe-banjo   x     * * * 
Família Callichthyidae                 
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)   camboja   x     * * * 
Corydoras aeneus (Gill, 1858)   coridoras, pedrinha   x     * * * 
Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910   coridoras, pedrinha x x     * * * 
Corydoras paleatus (Jenyns, 1842)  coridoras, pedrinha x x x   * * * 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)   camboja   x     * * * 
Família Loricariidae                 
Hisonotus depressinotus (Miranda 
Ribeiro, 1918) cascudinho x       * * * 
Hisonotus francirochai (Ihering, 1928) cascudinho     x   * * * 
Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)   cascudo   x     * * * 
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)  cascudo x x x   * * * 
Hypostomus derbyi (Haseman, 1911) cascudo       x * * * 
Hypostomus garmani (Regan, 1904)   cascudo   x     * * * 
Hypostomus myersi (Gosline, 1947)   cascudo x x     * * * 
Hypostomus regani (Ihering, 1905)  cascudo   x     * * * 
Loricaria prolixa Isbrücker & Nijssen, 
1978  cascudo-chinelo   x     * * * 
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & 
Nijssen, 1979  cascudo-chinelo   x     * * * 
Megalancistrus aculeatus (Perugia, 1891)  cascudo-abacaxi   x     * * * 
Microlepidogaster depressinotus Ribeiro, 
1918  limpa-vidro   x     * * * 
Neoplecostomus paranensis Langeani, 
1990   cascudo x x x   * * * 
Rinelepis aspera Agassiz, 1829   cascudo-preto   x     * * * 
Rineloricaria latirostris (Boulenger, 
1900)   cascudo   x     * * * 
Ordem  Gymnotiformes                 
Família Gymnotidae                 
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758   tuvira   x     * * * 
Família Apteronotidae                 
Porotergus ellisi Alonso de Arámburu, 
1957  tuvira, itui   x     * * * 
Sternarchorhynchus britski Campos-da-
Paz, 2000   itui-tamanduá   x     * * * 
Família  Sternopygidae                 
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 
1847)   tuvira, itui-transparente   x     * * * 
Sternopygus macrurus (Bloch & 
Schneider, 1801)   tuvira   x     * * * 
Ordem Perciformes                 
Família Cichlidae                 
Cichlasoma paranaense Kullander, 1983  acará   x     * * * 
Crenicichla britskii Kullander, 1982  joaninha, boca-de-velha   x     * * * 

Crenicichla niederleinii (Holmberg, 1891)  patrona, joaninha, boca-
de-velha x x     * * * 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  107 
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para a região do 
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1 2 3 4 PR MMA IUCN 
Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824)  acará x x x   * * * 
Oreochromis niloticus (Hasselquist, 1757)  tilápia-do-nilo x x     * * * 
Tilapia rendalli (Boulenger, 1896)   tilápia-do-congo x x     * * * 
Família  Sciaenidae                 
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 
1840)   corvina x x     * * * 
Ordem Cyprinodontiformes                 
Família Poeciliidae                 
Cnesterodon hypselurus Lucinda & 
Garavello, 2001  guaru x x     * * * 
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 
1868)  guaru x x x   * * * 
Poecilia reticulata Peters, 1859  guaru, lebistes, guppy x x     * * * 
Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 platí x       * * * 
Ordem Synbranchiformes                 
Família Synbranchidae                 
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795  mussum x x     * * * 

Legenda – 1: Estudo de Impacto Ambiental – Usina Hidrelétrica de Mauá (CNEC, 2004); 2: livro “A Bacia do Rio 
Tibagi” (Medri et al, 2002); 3 e 4: compilação fornecida pelo Parque Ecológico Klabin das espécies da ictiofauna da 
região levantadas no livro “A Flora e Fauna do Ribeirão Varanal” (Bennemann, 2008) e por trabalhadores da Klabin, 
respectivamente. 
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2.3.2.2.4 Fauna de ocorrência nos Trechos de Estudo (Rodovia e Ferrovia) 

2.3.2.2.4.1 Mastofauna 

Parâmetros de Riqueza, Abundância e Diversidade da Mastofauna  

 Riqueza Geral  

Através do levantamento de campo foram diagnosticadas 19 espécies de mamíferos 
distribuídas entre 10 famílias na AID da Rodovia e Ferrovia (Figura 2.3.2.2.4.1-1). 
Essas espécies representam 54% das espécies de ocorrência na AII. 

A família que apresentou maior riqueza foi a Dasypodidae com 4 espécies, a espécie 
tatu-de-rabo-mole (Cabassous chacoensis) foi registrada no local mas não está na lista 
regional elaborado por dados secundários, seguida de Canidae e Caviidae ambas com 
3 espécies. 

A ordem mais registrada foi Carnívora, com 7 espécies, seguida de Cingulata, 
Xenarthra e Artiodactyla com 3 espécies cada. 

 

Figura 2.3.2.2.4.1-1 – Riqueza de espécies de mamíferos na AII e AID da Rodovia e 
Ferrovia. 

 

 Riqueza de especies (Ferrovia) 

As áreas amostradas apresentaram uma média de 3 espécies, sendo a maior riqueza 
encontrada na área Ferr_F02 com 5 espécies, seguido pelas áreas  Ferr_F01 e 
Ferr_F06, ambos com 3 espécies e pela área Ferr_F05 com 2 espécies (Figura 
2.3.2.2.4.1-2). As áreas Ferr_F03 e Ferr_F04, com 1 espécies, apresentaram os 
menores valores de riqueza entre as áreas amostrais. 

 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  109 
 
 

 

3

5

1 1

2

3
3

0

1

2

3

4

5

6

FERR_F01 FERR_F02 FERR_F03 FERR_F04 FERR_F05 FERR_F06 Média

N
º d

e 
Es

pé
cie

s

Riqueza de Espécies (Ferrovia)

 

Figura 2.3.2.2.4.1-2 – Riqueza de espécies de Mamíferos por áreas 
amostradas. 

 

 Abundância de Espécies Ferrovia 

As espécies com maior frequência de ocorrência (FO%) no trecho da ferrovia foram o 
veado-mateiro (Mazama americana- Figura 2.3.2.2.4.1-3) com 6 registros (35%) 
seguido do tatu-galinha (Dasypus novemcinctus- Figura 2.3.2.2.4.1-4) e a lebre-
européia (Lepus europaeus) ambas com 3 registros (18%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abundância e a frequência de ocorrência (FO%) de cada espécie de mamífero 
registrada no trecho da Ferrovia estão dispostas na Tabela 2.3.2.2.4.1-1, a seguir. 

Tabela 2.3.2.2.4.1-1 – Frequência de ocorrência de mamíferos no trecho Ferrovia. 

Figura 2.3.2.2.4.1-3 – Pegada de veado-
mateiro (Mazama americana).  

Figura 2.3.2.2.4.1-4 – Pegada de tatu-
galinha (Dasypus novemcinctus) 
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Táxon Nome Popular Nº FO % 
Mazama americana (Erxleben, 1777)  veado-mateiro 6 35% 
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  tatu-galinha 3 18% 
Lepus europaeus Pallas, 1778  lebre-européia 3 18% 

Didelphis albiventris Lund, 1841  gambá-de-orelha-
branca 2 12% 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato 1 6% 
Eira barbara (Linnaeus, 1758)  irara 1 6% 
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)  mão-pelada 1 6% 

 

A Figura 2.3.2.2.4.1-5 apresenta a frequência de ocorrência das espécies registradas 
no trecho da Ferrovia de forma gráfica. 
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Figura 2.3.2.2.4.1-5 – Representação gráfica da frequência de ocorrência (FO%) 
das espécies de mamíferos para o trecho da Ferrovia. 

 

 Riqueza de espécies (Rodovia) 

O Trecho da Rodovia apresentaram uma média de 6 espécies por área amostrada, 
tendo a maior riqueza encontrada na área Rod_R03 com 12 espécies, seguido pelas 
áreas  Rod_R02 e Rod_R05, ambos com 7 espécies, seguido pela área Rod_R01 com 
4 espécies (Figura 2.3.2.2.4.1-6). As áreas Rod_R04 e Rod_R06, com 1 e 3 espécies 
respctivamente, apresentaram os menores valores de riqueza entre as áreas amostrais. 
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Figura 2.3.2.2.4.1-6 – Riqueza de espécies de Mamíferos por áreas 
amostradas. 

 

 Abundância de Espécies Rodovia 

No trecho da Rodovia as espécies com maior frequência de ocorrência (FO%)  foram 
o cateto (Pecari tajacu) com 7 registros (16%), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) 
com 6 registros (14%) seguidos de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e veado-
mateiro (Mazama americana) ambas com 3 registros (9%). 

A abundância e a frequência de ocorrência (FO%) de cada espécie de mamífero 
registrada no trecho da Rodovia estão dispostas na Tabela 2.3.2.2.4.1-2, a seguir. 

Tabela 2.3.2.2.4.1-2 – Frequência de ocorrência de registros de mamíferos no trecho da 
Rodovia. 

Espécie nome popular Nº FO % 
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)  cateto 7 16% 
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  tatu-galinha 6 14% 
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato 4 9% 
Mazama americana (Erxleben, 1777)  veado-mateiro 4 9% 
Lepus europaeus Pallas, 1778  lebre-européia 3 7% 
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)  gato-do-mato-pequeno 3 7% 
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)  mão-pelada 3 7% 

Didelphis albiventris Lund, 1841  gambá-de-orelha-
branca 2 5% 

Eira barbara (Linnaeus, 1758)  irara 2 5% 
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)  tatuí 1 2% 
Cabassous chacoensis Wetzel, 1980  tatu-de-rabo-mole 1 2% 
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)  tamanduá-bandeira 1 2% 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 
1766)  capivara 1 2% 
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)  paca 1 2% 
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  tapeti 1 2% 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  112 
 
 

 

Espécie nome popular Nº FO % 
Puma concolor (Linnaeus, 1771)  onça-parda 1 2% 
Galictis cuja (Molina, 1782)  furão-pequeno 1 2% 
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)  quati 1 2% 
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)  veado-catingueiro 1 2% 

 

A Figura 2.3.2.2.4.1-7 apresenta a frequência de ocorrência das espécies registradas 
no trecho da Rodovia de forma gráfica. 
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Figura 2.3.2.2.4.1-7 – Representação gráfica da frequência de ocorrência 
(FO%) das espécies de mamíferos registradas no trecho da Rodovia. 

 

INDICES DE EFICIÊNCIA AMOSTRAL, DIVERSIDADE e SIMILARIDADE  

 Eficiência amostral (Curva de Rarefação) 

Para verificar a eficiência amostral foram geradas curvas de acúmulo de espécies 
observadas em relação ao esforço amostral, somando as horas dos métodos de busca 
diurna, vespertina e noturna. Em estatística, os “estimadores” são utilizados para 
calcular uma estimativa de uma quantidade determinada com base em dados 
observados: assim, via de regra, seus resultados (a estimativa) são diferenciados. 

Para  este  estudo  foi  utilizado  o  Jacknife,  que  tem a  função  de  estimar  a  precisão  da  
amostra estatística usando subconjuntos dos dados disponíveis (jacknifing). O 
Jackknife recalcula sistematicamente a estimativa estatística deixando de fora uma ou 
mais observações aleatórias em um momento a partir do conjunto da amostra. 

A Figura 2.3.2.2.4.1-8 a seguir, demonstra a curva de acúmulo de espécies gerada 
durante o esforço amostral (áreas amostradas), acompanhada do estimador Jackknife. 
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Figura 2.3.2.2.4.1-8- Curva de acúmulo de espécies e o 
estimador de riqueza Jackknife para o trecho Rodovia 

A curva de acúmulo de espécies do trecho da Rodovia se mostrou ascendente. Dessa 
forma entende-se que com a continuidade dos estudos, e aumento de esforço amostral 
(horas de amostragem) nas áreas selecionadas, o número de espécies registradas tende 
a aumentar.  

Desta forma, na AID do trecho da Rodovia foram diagnosticadas 19 espécies durante 
a presente campanha, com o Jackknife estimando 27 espécies. Observando o desvio 
padrão, para o estimador Jackknife, calculado pelo programa Estimates 7.5 de cerca de 
8,996 espécies para mais ou para menos, o esforço amostral é considerado satisfatório. 

Na curva de acúmulo de espécies do trecho da Ferrovia também se mostrou 
ascendente. Entendendo-se que com a continuidade dos estudos, número de espécies 
registradas tende a aumentar. (Figura 2.3.2.2.4.1-9) 

Desta maneira, na AID do trecho da Ferrovia foram diagnosticadas 7 espécies durante 
a presente campanha, com o Jackknife estimando 9,5 espécies. Observando o desvio 
padrão, para o estimador Jackknife, calculado pelo programa Estimates 7.5 de cerca de 
3,351 espécies para mais ou para menos, o esforço amostral pode ser considerado 
satisfatório. 

7

9.5

0
2
4
6
8

10
12
14

0 2 4 6 8 10

nº
 d

e 
es

pé
ci

es

áreas de amostragem

Curva de Acúmulo de Espécies (Rarefação) e 
estimador Jackknife (Ferrovia)

Jackknife

 

Figura 2.3.2.2.4.1-9- Curva de acúmulo de espécies e o 
estimador de riqueza Jackknife para o trecho da Ferrovia 
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 Índice de Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon, frequentemente utilizado em estudos de ecologia 
para responder quais ambientes sustentam maior diversidade, pondera tanto a riqueza 
de espécies como sua abundância relativa (Ricklefs 2003). 

Segundo Magurran (1988) o índice de Shannon varia de 1,5 a 3,5, podendo raramente 
ultrapassar o valor de 4,5, e a equitabilidade (J’) varia entre 0 e 1, onde 1 indica 
espécies igualmente abundantes no ambiente. O cálculo foi realizado através do 
software BioDiversity Pro, utilizando Log Natural (base e).  Os resultados de Índice 
de Shannon para este estudo são dispostos na Figura 2.3.2.2.4.1-10. 
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Figura 2.3.2.2.4.1-10 – Representação gráfica da diversidade de 
Shannon-Wiener da mastofauna registrada no trecho da Rodovia e 
Ferrovia 

 

De modo que o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener presente no trecho da 
Rodovia foi de 2,69 e o da Ferrovia de 1,73 podendo ser considerado médio para a 
Rodovia e baixo para a Ferrovia, já que usualmente esse índice ocorre entre 1,5 e 3,5 
(MAGURRAN, 1988).  

 

 Similaridade 

Os agrupamento (cluster) são úteis para saber se algum tipo de classificação agrupa os 
dados de acordo com as variáveis (podem ser variáveis ambientais, podem ser as 
abundâncias, a presença/ausência das espécies, etc.). 

Trata-se de uma visualização gráfica, sendo, portanto útil para observação de padrões. 

Para o estudo de similaridade algumas métricas podem ser utilizadas: com dados 
ambientais, pode-se usar distâncias euclidianas; com dados de abundância, usar 
Morisita; com dados de presença e ausência (ou com abundância, mas para dar peso à 
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composição), usar Sorensen (ou Dice). Para esse estudo utilizou-se a métrica de Dice, 
pois, a ídeia é analisar a composição e distribuição de presença e ausência das espécies 
nos fragmentos de mata amostrais. 

O  valor  do  coeficiente  de  correlação  cofenético  é  a  medida  do  quanto  o  cluster  
representa de fato a matriz de distância, sendo assim, o valor do coeficiente de 
correlação. de 0,7 é um valor de corte.  

Na Figura 2.3.2.2.4.1-11 pode-se observar a representação do Dendrograma de 
Similaridade para os trechos da Ferrovia e Rodvia nos fragmentos de vegetação 
analisados quanto a ocorrência de fauna terrestre na AID. 

O Cluster criado pressupõe uma análise de agrupamento com base na abundância das 
espécies gerada pelo índice de Dice, e foi possível distinguir a formação de três grupos 
(Figura 2.3.2.2.4.1-11). A= formado pelas Áreas Rod_R06, Ferr_F05 e Ferr_F06; B= 
Áreas  Ferr_F01, Ferr_, Rod_R01, Rod_R02, Rod_R03, Rod_R05 e C= Áreas 
Ferr_F04, Ferr_F03 e Rod_R04. 

Coph. Corr = 0,8367
 

Figura 2.3.2.2.4.1-11 - Dendrograma de similaridade da composição de espécies da 
mastofauna dos trechos da Ferrovia e Rodvia 
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O grupo A tem similaridade de 0,8 nas áreas de amostragem Ferr_F05 e Ferr_F06, tal 
similaridade deve-se a características das áreas, tratando-se de área rural com 
pequenas propriedades (sítios) com cultura sazonal. 

Já o grupo B  é um grupamento central com fragmentos de mata junto ao rio Tibagi, 
bem como matas ciliares bem preservadas com aporte (abrigo) para a mastofauna 
local. 

 

PARÂMETROS ECOLÓGICOS 

 

Guildas alimentares 

O estudo das relações tróficas em comunidades tem sido visto como uma ferramenta 
importante na implementação de medidas que preservem a biodiversidade de 
ambientes tropicais (Soulé & Simberloff, 1986).  

Abaixo,  está  disposta  a  proporção  na  ocorrência  dos  hábitos  alimentares  (%)  
registrados na mastofauna da Ferrovia e Rodovia (Figura 2.3.2.2.4.1-12). 
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Figura 2.3.2.2.4.1-12 – Proporção das guildas alimentares das espécies de mamíferos 
registradas durante o estudo no trecho da Ferrovia e Rodovia 

Tanto na Ferrovia como na Rodovia a guilda que se mostrou mais presente foi a de 
frugívoros esses animais alimenta-se principamente de frutos não causando prejuízo a 
semente da planta, além de serem usados como bioindicadores ambientais. Algumas 
espécies como a paca (Cuniculus paca) e a irara (Eira Barbara- Figura 2.3.2.2.4.1-13) 
são considerados frugívoro/herbívoro e frugívoro/onívoro, respectivamente, pois estes 
animais  possuem preferência  em se  alimentar  de  frutos,  mas  se  alimentam de  outras  
coisas como material vegetal, raízes e carniça de animais.  
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Figura 2.3.2.2.4.1-13 – Pegada de Irara (Eira 
barbara)  

 

Para a Ferrovia também se mostraram presentes as guildas de herbívoros com 15% e 
onívoros e insetívoro ambas com 14%. 

No trecho da Rodovia a guilda alimentar dos herbívoros também se mostrou bem 
representada com 23% Dentre as espécies diagnosticadas com esta guilda alimentar 
estão lebre-européia (Lepus europaeus) e a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
Herbívoros têm uma grande influência sobre a vegetação, moldando ativamente o 
ambiente que habitam, além disto, a ocorrência destas (e de outras) espécies pode 
garantir a permanência de um carnívoro de grande porte, como a onça-parda (Puma 
concolor). 

As demais guildas alimentares da Rodovia foram de onívoros, carnívoros e insetívoros 
sendo representados com 18%, 12% e 6% respectivamente. 

 

Espécies ameaçadas 

Para a verificação do status de ameaça das espécies da mastofauna diagnosticadas no 
trecho da Ferrovia e Rodovia, foram utilizadas as listas do estado do Paraná (IAP, 
2004), do Brasil (MMA, 2008) e do mundo (IUCN, 2012). 

Dentre as 19 espécies da mastofauna registradas nas áreas de estudo, 8 se encontram 
em alguma categoria de ameaça no trecho da Rodovia que são elas o tamanduá-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla),  o tatu de rabo-mole (Cabassous chacoensis), a 
paca (Cuniculus paca), o tapeti (Sylvilagus brasiliensis), o gato-do-mato-pequeno 
(Leopardus tigrinus), a onça-parda (Puma concolor),  o cateto (Pecari tajacu- Figura 
2.3.2.2.4.1-14) e o veado-materio (Mazama gouazoubira). Já para o trecho da Ferrovia 
não foram diagnosticadas espécies em categoria de ameaça nas listas utilizadas 
(Tabela 2.3.2.2.4.1-3).  
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Figura 2.3.2.2.4.1-14 – Registro de cateto (Pecari 
tajacu). Detalhe para o filhote. 

 

Tabela 2.3.2.2.4.1-3 – Lista de espécies de mamíferos ameaçadas. 

Táxon Nome Popular Ferr.  Rod. 
Categoria de 

Ameaça 
PR MMA IUCN 

Didelphis albiventris  gambá-de-orelha-branca x x     LC 
Dasypus novemcinctus  tatu-galinha x x     LC 
Dasypus septemcinctus  tatuí   x DD   LC 
Cabassous chacoensis  tatu-de-rabo-mole   x   DD NT 
Myrmecophaga tridactyla  tamanduá-bandeira   x CR VU VU 
Hydrochoerus hydrochaeris  capivara   x     LC 
Cuniculus paca  paca   x EN    LC 
Lepus europaeus  lebre-européia x x     LC 
Sylvilagus brasiliensis  tapeti   x VU   LC 
Leopardus tigrinus  gato-do-mato-pequeno   x VU VU LC 
Puma concolor  onça-parda   x VU VU LC 
Cerdocyon thous  cachorro-do-mato x x     LC 
Eira barbara  irara x x     LC 
Galictis cuja  furão-pequeno   x     LC 
Nasua nasua  quati   x     LC 
Procyon cancrivorus  mão-pelada x x     LC 
Pecari tajacu  cateto   x VU   LC 
Mazama americana  veado-mateiro x x DD   DD 
Mazama gouazoubira  veado-catingueiro   x VU VU LC 

Legenda: Ferr- Ferrovia; Rod- Rodovia; PR- IAP: Instituto Ambiental do Paraná (2004); MMA: Ministério do 
Meio Ambiente (2008) e; IUCN: International Union for Conservation of Nature (2012); LC: least concern (menor 
preocupação); NT: near threatened (quase ameaçada); VU: vulnerable (vulnerável); EN: endangered (em perigo); 
CR: critically endangered (criticamente ameaçada); DD: data deficient (dados insuficientes). 
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Espécies endêmicas 

Nenhuma das espécies da mastofauna diagnosticadas durante este estudo é 
considerada endêmica. 

 

Espécies exóticas 

A lebre-européia (Lepus europaeus), que foi encontrada percorrendo os plantios de 
eucaliptos, foi a única espécie exótica de vida livre registrada na área de estudo. Esta 
espécie foi introduzida na América do Sul em 1888, pela Argentina, com três dúzias 
importadas da Alemanha e, novamente, em 1896 pelo Chile, países em que se 
tornaram um grande problema (Matthes, 2005; Ferracioli et al, 2009).  

Atualmente também é encontrada no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Peru e no 
Brasil, onde pode causar danos ao competir com a fauna nativa, ao se estabelecer em 
plantações comerciais (Figura 2.3.2.2.4.1-15).  

Vale destacar que a lebre-européia (Lepus europaeus) foi registrada nos trechos de 
Ferrovia e Rodovia, o que demosntra sua capacidade de se adaptar em diferentes 
habitats já que a Ferrovia se mostrou um local com mais antropizações que a Rodovia 
onde se encontram algumas matas nativas e plantações de eucaliptos e pinheiros. 

 

Figura 2.3.2.2.4.1-15 – Pegada de lebre-européia 
(Lepus europaeus).  

 

Também vale ressaltar que muitas vezes espécies exóticas de criação e domésticas, 
como cães (Canis lupus familiaris), passam a frequentar ambientes florestais e predar 
animais silvestres, além de transmitir diversas doenças epidemiológicas aos mesmos. 

 

Espécies Bioindicadoras da qualidade ambiental 

Nos neotrópicos, frugívoros compõem uma parcela significativa da biomassa de 
vertebrados (Willis, 1980). Esse grupo é particularmente vulnerável às variações 
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sazonais na oferta e disponibilidade de alimento (Foster, M. 1977; Foster, R. 1982), às 
modificações estruturais em seus habitats, como por exemplo, a fragmentação ou 
retirada seletiva das plantas que lhes servem de alimento (Willis, 1979; Howe, 1984), 
ou ainda às pressões exercidas pela caça e comércio ilegal (Robinson & Redford, 
1991). 

Muitas espécies de mamíferos frugívoros neotropicais são atualmente consideradas 
ameaçadas de extinção (Collar et. al. 1992). Em contrapartida, é justamente essa 
vulnerabilidade que confere aos vertebrados frugívoros o status de bons indicadores 
ecológicos na detecção de alterações ambientais (Strahl & Grajal, 1991), ou no 
planejamento de medidas conservacionistas (Powell & Bjork, 1995). 

Os predadores de topo de cadeia alimentar, como a onça-parda (Puma concolor- 
Figura 2.3.2.2.4.1-16) e o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus- Figura 
2.3.2.2.4.1-17) também são considerados bioindicadores de qualidade ambiental, 
principalmente devido à suas extensas áreas de vida e sua baixa densidade 
populacional. Além de suas necessidades ambientais altas, podem ser vistas como 
inimigas de criações de animais, por ocasionalmente os predarem, tornando-se alvos 
de caçadores e dificultando ainda mais seu estabelecimento. 

  

Figura 2.3.2.2.4.1-16 – Registro onça-parda 
(Puma concolor) 

Figura 2.3.2.2.4.1-17 – Registro de gato-
do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) 

 

 Valência Ecológica  

Dá-se o nome de valência ecológica de uma espécie a capacidade que ela tem de 
povoar ambientes diferentes caracterizados por grande variações dos fatores 
ecológicos. Em função da Valência ecológica, as espécies são divididas em: 

Euriécia - espécie de grande Valência ecológica, podendo povoar ambientes variados. 

Estenoécia – espécie de pequena Valência ecológica, suportando pequena variação de 
fatores ecológicos e restrita a determinados ambientes. 

A Valência ecológica regula as possibilidades de expansão das especie que podem, 
então ser divididas em: 
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Euritópicas – é a espécie com ampla distribuição, sendo normalmente euriécia. 

Estenotópicas – espécie restritamente localizada, com pequena distribuição, sendo 
estenoécia. 

Esta classificação não é rígida, uma vez que uma espécie pode ser simultaneamente 
euritópica e estenoécia, quando vive em um ambiente pouco extenso, mas repetido em 
numerosas regiões. 

Para o grau de sinantropismo temos que espécies sinantrópicas convivem junto ao 
homem por adaptação; as periantrópicas convivem junto ao homem com restrição; já 
as espécies aloantrópicas não toleram a presença humana. 

Portanto, temos que algumas espécies podem ser consideradas bioindicadoras de 
qualidade ambiental são elas: paca (Cuniculus paca), onça-parda (Puma concolor), 
cateto (Pecari tajacu), o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), são espécies 
sensíveis a presença humana e as alterações do habitat e profundamente dependentes 
do ambiente em que vivem (Tabela 2.3.2.2.4.1-4).  

Tabela 2.3.2.2.4.1-4 - Lista das espécies da mastofauna com o grau de sinantropismo e 
relação com o ambiente. 

Táxon Nome Popular Ferr.  Rod. Relação c/ 
Ambiente 

Grau de 
Sinantropia 

Didelphis albiventris  gambá-de-orelha-branca x x Euriécia S  
Dasypus novemcinctus  tatu-galinha x x Euriécia P  
Dasypus septemcinctus  tatuí x Euriécia P 
Cabassous chacoensis  tatu-de-rabo-mole x Euriécia P 
Myrmecophaga tridactyla  tamanduá-bandeira x Estenoécia A  
Hydrochoerus hydrochaeris  capivara x Estenoécia P 
Cuniculus paca  paca x Estenoécia A 
Lepus europaeus  lebre-européia x x Euriécia S 
Sylvilagus brasiliensis)  tapeti x Euriécia P 
Leopardus tigrinus  gato-do-mato-pequeno x Estenoécia A 
Puma concolor  onça-parda x Estenoécia A 
Cerdocyon thous  cachorro-do-mato x x Euriécia P 
Eira barbara  irara x x Estenoécia P 
Galictis cuja  furão-pequeno x Estenoécia P 
Nasua nasua   quati x Euriécia S 
Procyon cancrivorus  mão-pelada x x Estenoécia A 
Pecari tajacu  cateto x Estenoécia A 
Mazama americana   veado-mateiro x x Estenoécia A 
Mazama gouazoubira  veado-catingueiro x Estenoécia A 

Legenda: Ferr: Ferrovia; Rod: Rodovia; S: Sinantrópica; P: Periantrópica; A: Aloantrópica. 
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A Figura 2.3.2.2.4.1-18 abaixo demosntra de forma gráfica a vâlencia ecológica das 
espécies diagnosticadas em campo. 

Figura 2.3.2.2.4.1-18- Demonstração gráfica da valência ecológica das espécies 
diagnosticas na área de estudo no trecho Ferrovia e Rodovia. 

O gráfico mostra que no trecho de Ferrovia há uma quantidade pequena (n=2) de 
espécies com grande sensibilidade a presença humana (Aloantrópicas). Somando-se as 
espécies com grau de sinantropia e periantropia temos 4 espécies, revalando por serem 
também consideradas espécies euríécias e possuirem grande Valência ecológica 
podendo povoar ambientes variados. Algumas espécies são estenoécias, aloantropicas 
(n=2) que possuem pouca Valência ecológica com uma restrição de ambientes 
suportando apenas pequenas variações. 

Já no trecho da Rodovia a ocorrência de espécies estenóecias e aloantropica (n=8), são 
espécies que não tolera a presença humana, já as espécies euriécias possuem um 
periantropismo (n=5) e sinantropismo (N=3). No conjunto, as espécies com restrição 
de ambientes suportando apenas pequenas variações é maior. 

 

Lista de Espécies de Ocorrência nas Áreas Amostradas 

A Tabela 2.3.2.2.4.1-5 expõe as espécies da mastofauna diagnosticadas na área de 
estudo durante o esforço amostral, seguidas dos seus nomes populares, guilda 
alimentar,  área  de  vida,  relação  com  o  ambiente,  grau  de  sinantropia  e  categoria  de  
ameaça de extinção no estado do Paraná (IAP, 2004),  em território nacional (MMA, 
2008) e mundial (IUCN, 2012) 

. 
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Tabela 2.3.2.2.4.1-5- Lista de espécies da mastofauna diagnosticadas na AID/ADA durante os trabalhos em Nov/2012. 

Táxon Nome Popular Tipo de 
registro 

Pontos amostrados Ferrovia Pontos amostrados Rodovia Hábito 
alimentar 

Categoria de 
Ameaça Área de 

Vida 
Relação c/ 
ambiente 

Grau 
Sinantropia FERR

_F01 
FERR
_F02 

FERR
_F03 

FERR
_F04 

FERR
_F05 

FERR
_F06 

ROD_
R01 

ROD_
R02 

ROD_
R03 

ROD_
R04 

ROD_
R05 

ROD_
R06 PR MMA IUCN 

Ordem Didelphimorphia Gill, 1872                                           
Família Didelphidae Gray, 1821                                            

Didelphis albiventris Lund, 1841  gambá-de-orelha-
branca OD          X X         X X Fru/ Oni     LC 

0,01 a 0,03 
Km² Euriécia S 

Ordem Cingulata Illiger, 1811                                           
Família Dasypodidae Gray, 1821                                            

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  tatu-galinha PE X X       X   X X   X X Oni     LC 
0,03 a 0,15 

Km² Euriécia P  
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)  tatuí PE               X         Oni DD   LC 4 a 19Km² Euriécia P 
Cabassous chacoensis Wetzel, 1980  tatu-de-rabo-mole PE               X         Ins   DD NT   Euriécia P 
Ordem Xenarthra                                           
Família Myrmecophagidae Gray, 1825                                            
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)  tamanduá-bandeira PE                 X       Ins CR VU VU 2.5 Km² Estenoécia A 
Ordem  Rodentia Bowdich, 1821                                           
Família Caviidae G. Fischer, 1817                                            
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 
1766)  capivara PE                 X       Her     LC 1,74 Km² Estenoécia P 
Família Cuniculidae Miller e Gidley, 1918                                            
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)  paca PE                 X       Her/Fru EN    LC 0,09 Km² Estenoécia A 
Ordem  Lagomorpha Brandt, 1855                                           
Família Leporidae G. Fischer, 1817                                            
Lepus europaeus Pallas, 1778  lebre-européia OD/PE X X   X     X X         Her     LC 0,004 Km² Euriécia S 
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  tapeti PE               X         Her VU   LC 0,004 Km² Euriécia P 
Ordem  Carnivora Bowdich, 1821                                           
Família Felidae G. Fischer, 1817                                            

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)  gato-do-mato-pequeno PE               X X       Car VU VU LC 
3,5 a 17,7 

Km² Estenoécia A  

Puma concolor (Linnaeus, 1771)  onça-parda PE               X         Car VU VU LC 
17 a 140 

Km² Estenoécia A 
Família Canidae G. Fischer, 1817                                            
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato PE     X       X X X   X   Ins/Oni     LC   Euriécia P 
Família Mustelidae G. Fischer                                           
Eira barbara (Linnaeus, 1758)  irara PE   X             X   X   Fru/ Oni     LC 2 a 24Km² Estenoécia P  
Galictis cuja (Molina, 1782)  furão-pequeno PE/OD                 X       Oni     LC 2 a 24Km² Estenoécia P  
Família Procyonidae Gray, 1825                                            

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)  quati OD                   X     Fru/ Oni     LC 
4,9 a 6,3 

Km² Euriécia S 
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)  mão-pelada PE   X         X   X   X   Fru/ Oni     LC 8 a 50 Km² Estenoécia A 
Ordem  Artiodactyla Owen, 1848                                           
Família Tayassuidae Palmer, 1897                                            

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)  cateto OD               X X   X X Fru/Her VU   LC 
0,24 a 8 

Km² Estenoécia A 
Família Cervidae Goldfuss, 1820                                            
Mazama americana (Erxleben, 1777)  veado-mateiro PE/OD X X     X X X X X   X   Fru/Her DD   DD 50 Km² Estenoécia A  
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)  veado-catingueiro PE/OD                 X       Fru/Her VU VU LC 50 Km² Estenoécia A  

Legenda: Ferr.-Ferrovia; Rod.-Rodovia; Forma de Registro: PE: pegada; CA: carcaça; OD: observação direta; FE: fezes; E: entrevista; IAP: Instituto Ambiental do Paraná; MMA: Ministério do Meio Ambiente; IUCN: International Union for Conservation of Nature; LC: 
least concern (menor preocupação); NT: near threatened (quase ameaçada); VU: vulnerable (vulnerável); EN: endangered (em perigo); CR: critically endangered (criticamente ameaçada); DD: data deficient (dados insuficientes); CAR: carnívoro; ONI: onívoro; FRU: 
frugívoro; HER: herbívoro;INS: insetívoro; A- aloantropica; P- periantropica; S- siantrópica.  
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2.3.2.2.4.2 Avifauna 

Parâmetros de Riqueza, Abundância e Diversidade da Avifauna 

 Riqueza Geral  

Durante os trabalhos foram registradas 127 espécies de aves em 12 área amostrais (6 
para a Rodovia e 6 para Ferrovia), bem como, aquelas amostradas durante o 
deslocamento entre as áreas, onde as espécies foram divididas em 68 famílias. 

Nas amostragens de campo foram anotadas 121 espécies para a área de influência da 
Rodovia e 75 espécies para a área de influência direta da Ferrovia, sendo que temos o 
registro de 546 espécies de aves para a região de estudo (AII). (Figura 2.3.2.2.4-1) 

 
Figura 2.3.2.2.4.2-1 - Riqueza de espécies na AII e AID da Rodovia e Ferrovia 

 

 Riqueza de especies (Rodovia) 

Os estudos realizados no trecho da Rodovia contou com o diagnóstico de 121 espécies 
no total, sendo 88 espécies detectadas pelo ponto de escuta e 33 espécies durante o 
deslocamento entre as áreas amostradas. Os pontos amostrais apresentaram uma média 
de 35 espécies por ponto amostrado, tendo a maior riqueza encontrada na área R2 com 
35 espécies (Figura 2.3.2.2.4-2). 

A riqueza dos pontos amostrais apresentou baixa diferenciação. Embora toda a região 
amostrada seja marcada pelo mosaico de fitofisionomias não se observa-se um 
gradiente no sentido leste – oeste, sentido este da Rodovia para a nova Fábrica da 
Klabin, pois temos o predomínio de fragmentos de mata ombrófila mista associados a 
reflorestamentos. Os ambientes de mata associados as drenagens são nitidamente bem 
preservados o que possibilita uma maior riqueza de espécies associadas a essa 
formação, caso da área R2. 
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Figura 2.3.2.2.4.2-2 - Riqueza de espécies por área amostrada na AID da Rodovia. 

 

 Abundância de Espécies Rodovia 

Foram calculados os valores da frequência de ocorrência para as espécies amostradas 
na AID (Tabela 2.3.2.2.4.2-1), onde os valores foram plotados em gráfico para análise 
da distribuição das frequências. 

As distribuições das frequências de ocorrência mostram uma distribuição com um 
padrão de “J invertido” (Figura 2.3.2.2.4-2), muito encontrado em ambientes tropicais 
com alta diversidade de espécies. Essa alta diversidade é mantida por um grande 
número de espécies com baixa frequência de ocorrência, espécies raras, sendo limitada 
pela capacidade suporte do ambiente e com um pequeno grupo de espécies com maior 
frequência de ocorrência, as espécies abundantes. 

 
Figura 2.3.2.2.4.2-3 - Distribuição das Frequências de Ocorrencia (%) das espécies de 

avifauna amostradas na AID da Rodovia. 
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Quando se analisa as frequências de ocorrência das espécies (Tabela 2.3.2.2.4-1) 
observa-se 2 espécies com frequência de 100% nas amostragens, representando 2,3% 
da amostragem total de espécies, são elas: choca-da-mata (Thamnophilus 
caerulescens), pula-pula-assobiador (Basileuterus leucoblepharus). 

Ao se analisar as espécies raras na Tabela 2.3.2.2.4.2-1 observa-se que 25 espécies 
foram registradas em apenas 02 pontos amostrais (FO%= 33%) e 38 espécies em 
apenas 01 ponto amostral (FO%= 17%), juntas totalizam 63 espécies, representando 
71,6% das espécies amostradas. Esse grande número de espécies com baixa frequência 
de ocorrência é reflexo da baixa densidade dessas espécies na paisagem natural e pela 
alta diversidade de espécies dos Biomas da Mata Atlântica em mosaico na região do 
estudo. 
Tabela 2.3.2.2.4.2-1 Frequência de Ocorrência das espécies de avifauna amostradas na 

AID da Rodovia. 
Espécie Nome Popular FO (%) 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata 100% 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador 100% 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 83% 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho 83% 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 67% 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 67% 
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado 67% 
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 67% 
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 67% 
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 67% 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 50% 
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 50% 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde 50% 
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho 50% 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca 50% 
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira 50% 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 50% 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 50% 
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara 50% 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 50% 
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 50% 
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 50% 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 50% 
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 50% 
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão 50% 
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó 33% 
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca 33% 
Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 33% 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 33% 
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 33% 
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 33% 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico 33% 
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 33% 
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Espécie Nome Popular FO (%) 
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta 33% 
Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco 33% 
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó 33% 
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 33% 
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado 33% 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela 33% 
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 33% 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo 33% 
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 33% 
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira 33% 
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão 33% 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 33% 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 33% 
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto 33% 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula 33% 
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) canário-do-mato 33% 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta 33% 
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 17% 
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei 17% 
Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza 17% 
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta 17% 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 17% 
Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 17% 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando 17% 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 17% 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira 17% 
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha 17% 
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 17% 
Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 17% 
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada 17% 
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul 17% 
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde 17% 
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 17% 
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente 17% 
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado 17% 
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 17% 
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném 17% 
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará 17% 
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro 17% 
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó 17% 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho 17% 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 17% 
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado 17% 
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça 17% 
Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso 17% 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 17% 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro 17% 
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Espécie Nome Popular FO (%) 
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 17% 
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana 17% 
Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 17% 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 17% 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho 17% 
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso 17% 
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão 17% 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 17% 

 

 Riqueza de Espécies da Ferrovia 

Para o trecho da Ferrovia temos o diagnóstico de 121 espécies no total, sendo 67 
espécies detectadas pelo ponto de escuta e 8 espécies durante o deslocamento entre as 
áreas amostradas. Os pontos amostrais apresentaram uma média de 21 espécies por 
ponto, tendo a maior riqueza encontrada na área R3 com 26 espécies (Figura 2.3.2.2.4-
4). 

A riqueza dos pontos amostrais apresentou baixa diferenciação. Embora toda a região 
amostrada seja marcada pelo mosaico de fitofisionomias como pasto, silvicultura, 
mata nativa e culturas temporárias. Poucos foram os ambientes de mata associados as 
drenagens amostrados, a antropização desse trecho caracteriza a baixa riqueza de 
espécies associadas ao trecho. 

 
Figura 2.3.2.2.4.2-4 - Riqueza de espécies por área amostrada na AID da Ferrovia. 
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 Abundância de Espécies Ferrovia 

Foram calculados os valores da frequência de ocorrência para as espécies amostradas 
na AID da Ferrovia (Tabela 2.3.2.2.4-2), onde os valores foram plotados em gráfico 
para análise da distribuição das frequências. 

As distribuições das frequências de ocorrência mostram uma distribuição com um 
padrão de “Escada” (Figura 2.3.2.2.4-5), muito encontrado em ambientes tropicais 
com baixa diversidade de espécies. Essa baixa diversidade é mantida por uma 
distribuição igualitária de espécies frequentes, as espécies raras, sendo limitada pela 
substituição de espécies mais gerneralistas ou daquelas mais raras que são substituídas 
por espécies que ocupam a mesma gilda alimentar ou nicho ecológico. 

 
Figura 2.3.2.2.4.2-5 - Distribuição das Frequências de Ocorrencia (%) das espécies de 

avifauna amostradas na AID da Ferrovia. 
 

Na analisa das frequências de ocorrência das espécies (Tabela 2.3.2.2.4-1) observa-se 
3 espécies com frequência de 83% nas amostragens, ou seja, são aquelas que tem sua 
ocorrência  em  5  das  6  áreas  amostradas,  representando  4%  da  amostragem  total  de  
espécies, são elas: choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens), corruíra (Troglodytes 
musculus) e pula-pula-assobiador (Basileuterus leucoblepharus). 

Ao se analisar as espécies raras na Tabela 2.3.2.2.4.2-2 observa-se que 18 espécies 
foram registradas em apenas 02 pontos amostrais (FO%= 33%) e 33 espécies em 
apenas 01 ponto amostral (FO%= 17%), juntas totalizam 51 espécies, representando 
76% das espécies amostradas.  
Tabela 2.3.2.2.4.2-2 Frequência de Ocorrência das espécies de avifauna amostradas na 

AID da Ferrovia. 
Espécie Nome Popular FO (%) 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata 83% 
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 83% 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador 83% 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira 67% 
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado 67% 
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Espécie Nome Popular FO (%) 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 67% 
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 67% 
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 67% 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 50% 
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha 50% 
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 50% 
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 50% 
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 50% 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 50% 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 50% 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 50% 
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó 33% 
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 33% 
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 33% 
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 33% 
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho 33% 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca 33% 
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira 33% 
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 33% 
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela 33% 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 33% 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo 33% 
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira 33% 
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 33% 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 33% 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 33% 
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 33% 
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) canário-do-mato 33% 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 33% 
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 17% 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 17% 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 17% 
Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 17% 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 17% 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 17% 
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri 17% 
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes 17% 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando 17% 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 17% 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico 17% 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde 17% 
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta 17% 
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha 17% 
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro 17% 
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó 17% 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho 17% 
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara 17% 
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Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso 17% 
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 17% 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 17% 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro 17% 
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 17% 
Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores 17% 
Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 17% 
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto 17% 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo 17% 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho 17% 
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso 17% 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula 17% 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta 17% 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho 17% 
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre 17% 

 

INDICES DE EFICIÊNCIA AMOSTRAL, DIVERSIDADE e SIMILARIDADE  

 Eficiência amostral (Curva de Rarefação) 

Para verificar a eficiência amostral foi gerada uma curva de acumulação de espécies, 
com  o  número  de  espécies  acumuladas  em  relação  ao  esforço  amostral  (Dias).  Para  
gerar o gráfico foi utilizado o programa estatístico Estimates 7.5.2 com randomização 
de 100 vezes. Estes programas são utilizados para calcular uma estimativa de uma 
quantidade determinada com base em dados observados, assim, via de regra seus 
resultados (a estimativa) são diferenciados.  

Foi utilizado neste estudo o estimador jackknife que recalcula sistematicamente a 
estimativa estatística deixando de fora uma ou mais observações em um momento a 
partir do conjunto da amostra. 

Embora o número de espécies registradas para a Rodovia (88) na campanha seja 
inferior ao número de espécies estimado pelo Jackniffe 1 (119) (Figura 2.3.2.2.4.2-6), 
a ausência dessas 31 espécies estimadas é irrelevante perante a distância para com as 
546 espécies registradas na AII por compilação de dados bibliográficos. Somando-se 
as 88 espécies registradas pelo ponto de escuta com as espécies detectadas durante os 
deslocamento entre as áreas de amostragem temos um total de 125 espécies, sendo o 
esforço amostral considerado satisfatório. 
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Figura 2.3.2.2.4.2-6 - Curva de esforço amostral com o acúmulo de espécies e o 

estimador de riqueza Jackniffe 1 para o grupo das aves (Rodovia) 

 

Embora o número de espécies registradas na Ferrovia (67) pelo ponto de escuta e 8  
espécies, durante os deslocamentos entre áreas de amostragem, também seja inferior 
ao número de espécies estimado pelo Jackniffe 1 (95) (Figura 2.3.2.2.4.2-7), a 
ausência dessas 20 espécies estimadas é irrelevante perante a distância para com as 
546 espécies registradas na AII por compilação de dados bibliográficos.  
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Figura 2.3.2.2.4.2-7 - Curva de esforço amostral com o acúmulo de espécies e o 

estimador de riqueza Jackniffe 1 para o grupo das aves (Ferrovia) 

 

Devido a baixa densidade e/ou ocorrência de algumas espécies, conforme pode-se 
conferir  nos  dados  de  abundância,  o  aumento  do  esforço  amostral  sempre  elevará  o  
valor da riqueza se aproximando do número máximo de espécies, mas sempre será 
necessário cada vez mais esforço para aumentar o registro de 01 espécie. 
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 Índice de Diversidade 

Foi calculado o índice de diversidade de Shannon-Wiener e a equitabilidade dos 
ambientes ao longo das faixas de amostragem, tanto para a Rodovia como para a 
Ferrovia. Para a análise foram utilizados os valores de abundância geral das espécies e 
analisados no software estatístico Past. 

Pode-se observar na Figura 2.3.2.2.4.2-8 um alto valor médio de diversidade no trecho 
da Rodovia (H’= 4,572), onde o processo de reamostragem do modelo gerou uma 
diversidade geral do índice de Shannon-Wiener (H’) de 4,349. Para a Ferrovia temos 
um índice de Shannon de H’= 3,998, bem menor que da Rodovia. 

Na análise da Equitabilidade, ou seja, da distribuição das espécies de aves pelo 
número de pontos amostrados observou um valor para a Rodovia de J’= 0,953 e para a 
Ferrovia de J’= 0,926. Onde, o processo de reamostragem do modelo gerou uma 
equitabilidade geral de 0,899. 

Esse alto valor de equitabilidade mostra que a maioria das espécies está presentes em 
todos os pontos, ou seja, há um grande predomínio de espécies de ampla ocorrência e 
distribuição. 

 
Figura 2.3.2.2.4.2-8 - Índice de Shannon-Wiener e Equitabilidade da Rodovia e Ferrovia. 

 

Os Perfis de diversidade é uma generalização dos índices, mas que leva em 
consideração todo o espectro de pesos entre riqueza e equabilidade. Não depende, 
então, da escolha de um peso específico. O valor de “a” representa o peso relativo da 
equabilidade: quando é zero, o peso fica todo com a riqueza, e quando é maior dá cada 
vez mais peso para equabilidade. 

A faixa da Rodovia apresenta maior riqueza que a faixa da Ferrovia. Para alpha 1 a 
faixa da Rodovia apresenta maior diversidade (Shannon). Para alpha 2 temos que 
Simpson mostra maior diversidade também para a faixa da Rodovia. Para este caso a 
equabilidade é maior para a faixa da Rodovia. (Figura 2.3.2.2.4.2-9)  
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Figura 2.3.2.2.4.2-9 - Perfil de diversidade para a aves na Rodovia e Ferrovia. 

 

 

 

 Similaridade 

Os agrupamento (cluster) são úteis para saber se algum tipo de classificação agrupa os 
dados de acordo com as variáveis (podem ser variáveis ambientais, podem ser as 
abundâncias, a presença/ausência das espécies, etc.). 

Trata-se de uma visualização gráfica, sendo, portanto útil para observação de padrões. 

Para o estudo de similaridade algumas métricas podem ser utilizadas: com dados 
ambientais, pode-se usar distâncias euclidianas; com dados de abundância, usar 
Morisita; com dados de presença e ausência (ou com abundância, mas para dar peso à 
composição), usar Sorensen (ou Dice). Para esse estudo utilizou-se a métrica de Dice, 
pois, a ídeia é analisar a composição e distribuição de presença e ausência das espécies 
nos fragmentos de mata amostrais. 

O  valor  do  coeficiente  de  correlação  cofenético  é  a  medida  do  quanto  o  cluster 
representa de fato a matriz de distância, sendo assim, o valor do coeficiente de 
correlação. de 0,7 é um valor de corte.  

Quando se observa os agrupamentos formados pelos pontos amostrais pode-se inferir 
que a fitofisionomia da região influenciou na composição da avifauna.  

Os pontos amostrais inseridos em manchas da fitofisionomia de Mata Ombrófila com 
mata ciliar (R1, R2, R4, F1, F4e F3) formaram dois grandes agrupamento central (B e 
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C) se aproximando de outro agrupamento de fitofisionomia de mata (A e D). (Figura 
2.3.2.2.4.2-10) 

Os pontos do grupamento “B e C” formaram um agrupamento de ambientes com 
fitofisionomia de mata ciliar do rio Tibagi (R1 e R2), bem como, R4 com vegetação 
de mata ciliar formando corredores de biodiversidade. Já F1, F4 e F3 formam o grupo 
de vegetação de mata ciliar com alta conectividade com os fragmento de mata do 
entorno da área de estudo. 

O grupamento “D” R3, F2 e F5 apresenta um mosaico de mata nativa com silvicultura 
sem conectividade. Já R6, R5 e F6, no período de amostragem de campo, F6 é uma 
área antropizada com culturas temporárias e R5 e R6 a área de silvicultura cortada e 
plantio novo. 

Uma observação interessante é que foram amostrados trechos com ambientes de 
silvicultura e ambientes abertos com pasto e culturas temporárias e eles apresentaram 
similaridade influenciada pelas fitofisionomias de seu entorno (matas nativas e matas 
ciliares), mostrando que a influência dos ambientes de entorno são importantes áreas 
fonte de diversidade para esses ambientes.  

 
Figura 2.3.2.2.4.2-10 – Cluster de Similaridade entre a Rodovia e Ferrovia. 
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PARÂMETROS ECOLÓGICOS 

Guildas alimentares 

As espécies amostradas na AID foram classificadas pela sua guilda alimentar ou grupo 
funcional (Ridgely, 1989; Sick, 1997 e Develey, 2003). 

Com a classificação das guildas (Figura 2.3.2.2.4.2-11) observou-se um predomínio de 
espécies insetívoras 46% para a Rodovia e 40% para a Ferrovia, contemplando metade 
das espécies amostradas. 

  
Figura 2.3.2.2.4.2-11 – Guilda Alimentar da Rodovia e Ferrovia. 

 

O predomínio de espécies insetívoras é comum em ambientes tropicais, 
principalmente nas bordas de fragmentos onde a oferta de insetos tende a ser maior. 
Assim, esse alto número de espécies insetívoras pode ser consequência da forma dos 
fragmentos na relação área/perímetro que favorecem a formação de maiores extensões 
de borda, onde fragmentos lineares possuem um perímetro e uma menor área core 
maior que um fragmento circular com a mesma área. 

Foi detectada uma porcentagem significativa de espécies pertencentes à guilda dos 
frugívoros (12% rodovia) e (17% Ferrovia), que representa espécies mais exigentes 
quanto ao ambiente de vida, além de serem bons agentes dispersores de sementes 
contribuindo para a manutenção dos remanescentes florestais da região. 

 

Dependência de Mata (Habitat) 

Para avaliar o habitat preferencial foi adotada a classificação de Silva (1985), que 
avalia a dependência das espécies de áreas florestais, classificando-as em dependentes, 
semi-dependentes e independentes de mata. 

Na classificação das espécies observou-se o predomínio de espécies dependente de 
ambientes florestais (Figura 2.3.2.2.4.2-12). As espécies semi-dependentes (Borda de 
mata) de ambientes florestais contabilizaram 36% para a Rodovia e 40% para a 
Ferrovia e as espécie dependentes de ambientes florestais 35% para a Rodovia e 33% 
para a Ferrovia.  
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Sendo assim, dois aspectos são extremamente relevantes com os dados obtidos, 
primeiramente, demonstrando que poucas espécies diagnosticadas não depende de 
ambientes florestais para sua sobrevivência e segundo, a preservação de aves florestais 
e de importância ecologica relaciona-se diretamente à preservação dos ambientes 
naturais. Sendo assim, o mosaico de ambiente florestal, atribuindo a este a presença de 
reflorestamentos, contribui para a presença de espécies florestais. 

  
Figura 2.3.2.2.4.2-12 – Porcentagem de espécies em relação a dependência de áreas 

florestadas. 

 

 

 

Sensibilidade Ambiental 

Para classificar a sensibilidade das espécies amostradas quanto as alterações no 
ambiente foi adotada a classificação de Stotz (1996), sendo classificadas em alta, 
média e baixa sensibilidade a alterações ambientais. 

A classificação mostra um predomínio de espécies de baixa sensibilidade a alterações 
ambiental das espécies (Figura 2.3.2.2.4.2-13), 64% (Rodovia) e 69% (Ferrovia) são 
indiferentes ou adaptadas para ambientes modificados. Apenas 3% (Rodovia) e 4% 
(Ferrovia) são espécies com alta sensibilidade. Esses dados ilustram o alto grau de 
antropização e de simplificação das espécies de ocorrência que essas áreas vem 
sofrendo ao longo dos anos. 
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Figura 2.3.2.2.4.2-13 – Porcentagem de espécies em relação a sensibilidade ambiental 
segundo Stotz et al (1996). 

 

Espécies ameaçadas 

Para a verificação do status de ameaça das espécies da mastofauna diagnosticadas na 
área de estudo, foram utilizadas as listas do estado do Paraná (IAP, 2004), do Brasil 
(MMA, 2008) e do mundo (IUCN, 2012), listadas na tabela abaixo (Tabela 4.3.2-4) 

Dentre as 127 espécies da avifauna registradas na área de estudo da Rodovia e 
Ferrovia temos o araçari-banana (Pteroglossus bailloni – Figura 2.3.2.2.4.2-14) que 
consta na lista das espécies ameaçadas da IUCN,2012 na categoria de ameaça “Quase 
ameaçado”.  

 

 

Figura 2.3.2.2.4.2-14 – araçari-banana (Pteroglossus bailloni). 

 

Espécies endêmicas  

No conjunto amostral das 126 espécies amostradas observa-se 19 espécies com suas 
distribuições restritas a um Bioma da Mata Atlântica (Tabela 2.3.2.2.4.2-3).  

Tabela 2.3.2.2.4.2-3 - Espécies Endemicas na AID da Rodovia e Ferrovia. 
Espécie Nome Popular Rodovia Ferrovia 

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha x x 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico x x 
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-

rajada x   
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta x x 
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado Figura 

2.3.2.2.4.2-14 x x 
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Espécie Nome Popular Rodovia Ferrovia 
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde x   
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana x 
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira x x 
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela x   
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó x   
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado x   
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará x   
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado x   
Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso x x 
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão x   
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto x x 
Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores x 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador x x 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho x x 

 

Figura 2.3.2.2.4.2-15 – surucuá-variado (Trogon surrucura). 

Espécies Exóticas 

Duas espécie foram classificada como exótica de vida livre no território brasileiro e de 
ocorrência nos trechos de estudo, são elas: bico-de-lacre (Estrilda astrild) e pardal 
(Passer domesticus). 

Lista de Espécies de Ocorrência nas Áreas Amostradas 

A seguir a Tabela 2.3.2.2.4.2-4 apresenta as espécies da avifauna registradas no 
presente estudo. A ordem sistemática das famílias e a nomenclatura das espécies de 
aves  amostradas  são  as  descritas  pelo  Comitê  Brasileiro  de  Registros  Ornitológicos,  
CBRO (2011)1. 

 

                                                
1 http://www.cbro.org.br/CBRO/index.htm 
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Tabela 2.3.2.2.4.2-4 - Espécies da avifauna diagnosticadas na Área de Influência Direta (AID) da Rodovia e Ferrovia durante os trabalhos em Novembro/2012. 

Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Tinamiformes Huxley, 1872                     

Tinamidae Gray, 1840                      
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó x x         B ONI F 

Galliformes Linnaeus, 1758                     
Cracidae Rafinesque, 1815                     

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu x           M FRU F 
Suliformes Sharpe, 1891                     

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849                     
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá x           B PISC A 

Pelecaniformes Sharpe, 1891                     
Ardeidae Leach, 1820                     

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho x           B PISC A 
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira x           M INS C 

Threskiornithidae Poche, 1904                     
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca x x         B ONI C 

Cathartiformes Seebohm, 1890                     
Cathartidae Lafresnaye, 1839                     

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha x x         B DET C 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta x x         B DET C 
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei x           M DET C 

Accipitriformes Bonaparte, 1831                     
Accipitridae Vigors, 1824                     

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza x x         M CAR F 
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura x           M CAR C 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo x           B CAR C 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó x x         B CAR C 
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta x           M CAR F 

Falconiformes Bonaparte, 1831                     
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Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Falconidae Leach, 1820                     

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará x x         B CAR C 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro x x         B CAR C 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã x x         B CAR F 
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri x x         B CAR C 

Gruiformes Bonaparte, 1854                     
Rallidae Rafinesque, 1815                     

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes   x         A ONI C 
Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã x           M ONI A 

Charadriiformes Huxley, 1867                     
Charadriidae Leach, 1820                     

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero x x         B INS C 
Columbiformes Latham, 1790                     

Columbidae Leach, 1820                     
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa x x         B ONI B 
Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou x   LC       B GRAN B 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão x x         M FRU F 
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega x x         M FRU F 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando x x         B GRAN C 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu x           B GRAN F 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira x x         M GRAN F 

Psittaciformes Wagler, 1830                     
Psittacidae Rafinesque, 1815                     

Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 
1776) periquitão-maracanã   x         B FRU B 

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha x x       MA M FRU F 
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim   x         M FRU F 
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico x x       MA B FRU F 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde x x         M FRU F 
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro x           M FRU B 
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Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Cuculiformes Wagler, 1830                     

Cuculidae Leach, 1820                     
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato x           B INS F 
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto x           B INS C 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco x           B INS C 

Strigiformes Wagler, 1830                     
Tytonidae Mathews, 1912                     

Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja x           B CAR C 
Strigidae Leach, 1820                     

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato x           B CAR F 
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira x           B CAR C 

Caprimulgiformes Ridgway, 1881                     
Caprimulgidae Vigors, 1825                     

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura x           B INS C 
Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) corucão x           B INS C 

Apodiformes Peters, 1940                     
Trochilidae Vigors, 1825                     

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno x           M NEC F 
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada x         MA M NEC F 
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho x x         B NEC B 
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta x x       MA M NEC F 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca x x         B NEC B 
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde x           B NEC B 
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul x   LC       B NEC B 

Trogoniformes A. O. U., 1886                     
Trogonidae Lesson, 1828                     

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado x x       MA M INS F 
Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-amarela x           M INS F 

Coraciiformes Forbes, 1844                     
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Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Piciformes Meyer & Wolf, 1810                     

Ramphastidae Vigors, 1825                     
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde x         MA M ONI F 
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana x NT MA M FRU F 

Picidae Leach, 1820                     
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira x x       MA M INS F 
Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco x x         B INS B 
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela x         MA M INS F 
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó x         MA M INS F 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo x           B INS C 
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca x x         B INS F 

Passeriformes Linnaeus, 1758                     
Thamnophilidae Swainson, 1824                     

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata x x         B INS F 
Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873                     

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente x         M INS F 
Formicariidae Gray, 1840                     

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha   x         A INS F 
Dendrocolaptidae Gray, 1840                     

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde x x         M INS F 
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado x           A INS F 
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 

1822) arapaçu-escamado x         MA A INS F 
Furnariidae Gray, 1840                     

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro x x         B INS B 
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném x           B INS B 

Pipridae Rafinesque, 1815                     
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará x         MA B INS F 

Tityridae Gray, 1840                     
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, caneleiro x x         M INS B 
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Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
1827) 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto x           M INS B 
Cotingidae Bonaparte, 1849                     

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata x           M INS B 
Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907                     

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta x           M INS B 
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 

1846) tororó x x         M INS B 
Tyrannidae Vigors, 1825                     

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela x x         B INS B 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi x x         B INS B 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro x           B INS B 
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 

1776) bem-te-vi-rajado x           B INS F 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei x x         B INS B 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho x x         B INS B 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri x           B INS B 
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha x           B INS C 
Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica x           B INS B 
Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha x           B INS F 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe x           B INS B 
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca x           M INS A 

Vireonidae Swainson, 1837                     
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari x x         B INS F 
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara x x         B INS F 
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado x         MA B INS F 

Corvidae Leach, 1820                     
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça x x         B ONI B 

Hirundinidae Rafinesque, 1815                     
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa x x         B INS C 
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Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo x x         B INS C 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande x x         B INS C 

Troglodytidae Swainson, 1831                     
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra x x         B INS B 

Polioptilidae Baird, 1858                     
Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso x x       MA M INS B 

Turdidae Rafinesque, 1815                     
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira x x         B ONI B 
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco x x         B ONI B 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca x x         B ONI B 
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira x x         M ONI B 

Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838                     
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica x x         B ONI B 

Thraupidae Cabanis, 1847                     
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão x         MA M FRU F 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro x x         B INS F 
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto x x       MA B FRU F 
Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores x       MA M FRU F 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento x x         B ONI B 
Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro x x         B FRU B 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela x x         B FRU B 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul x x         B NEC F 
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto x x         B FRU B 

Emberizidae Vigors, 1825                     
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico x x         B INS C 
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo x x         B GRAN C 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro x           B GRAN B 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo x x         B INS C 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu x x         B GRAN C 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  146 
 
 

 

Nome do Taxon Nome popular Registro Cat. ameaça End. Sens. Guilda  Hábitat Rodovia Ferrovia IUCN MMA PR 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho x x         B GRAN C 

Cardinalidae Ridgway, 1901                     
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso x x         A INS F 
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão x           M GRAN C 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, 
Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947                     

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra x x         B INS B 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula x x         M INS B 
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) canário-do-mato x x         M INS B 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador x x       MA M INS B 

Icteridae Vigors, 1825                     
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão x           M ONI B 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna x x         B GRAN B 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta x x         B GRAN B 

Fringillidae Leach, 1820                     
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro x           B FRU B 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho x x       MA M FRU F 

Estrildidae Bonaparte, 1850                     
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre   x       EX B GRAN C 

Passeridae Rafinesque, 1815                     
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal x x       EX B ONI C 

Legenda: Legenda: Categoria de ameaça: NT – quase ameaçada; VU – vulnerável; EN – Em perigo; CP – Criticamente em Perigo; LC – Pouco Preocupante; End =  
Endemismo: MA Mata Atlântica, EX exótica. Sens.: Sensibilidade segundo Stotz et al. (1996): B- Baixa; M- Média e A- Alta. Guilda Alimentar: ONI- Onívoro; FRU- 
Frugívoro; INS- Insetívoro; GRA- Granívoro; CAR- Carnívoro; e NEC- Nectívoro. Habitat: F – Florestal, B – Borda de mata; C – área aberta, A – aquático 
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2.3.2.2.4.3 Herpetofauna 

Parâmetros de Riqueza, Abundância e Diversidade da Herpetofauna  

 Riqueza Geral  

Ao longo de todo trecho amostrado da Rodovia e Ferrovia foram registradas 24 
espécies pertencetes à herpetofauna, representadas por 16 anuros, 2 lagartos e 6 
serpentes e 1 anphisbena. 

O número de espécies registradas na AID da Rodovia (n= 22) e Ferrovia (n= 14) 
foram menor do que o observado na AII (n= 71), essa diferença é maximizada 
comparando-se o número de espécies de répteis entre as duas áreas, o que pode 
ser explicado principalmente por fatores climáticos ou ainda meramente 
metodológicos. (Figura 2.3.2.2.4.3-1). 

 
Figura 2.3.2.2.4.3-1 - Riqueza de espécies da herpetofauna na AII e AID da 

Rodovia e Ferrovia. 

 

 Riqueza de espécies (Rodovia) 

Os  pontos  amostrais  apresentaram  uma  média  de  11  espécies  por  ponto  
amostrado, tendo a maior riqueza encontrada na área ROD_01 com 18 espécies, 
seguida pelo ponto ROD_02 com 14 espécies (Figura 2.3.2.2.4.3-2). 

A riqueza dos pontos amostrais apresentou baixa diferenciação. Os ambientes de 
mata associados as drenagens são bem preservados o que possibilita uma maior 
riqueza de espécies, principalmente dos anuros, associadas a essa formação, 
caso da área R01. 
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Figura 2.3.2.2.4.3-2 – Riqueza de espécies da herpetofauna por área amostrada na 

AID da Rodovia. 

 

 Abundância de Espécies Rodovia 

As distribuições das frequências de ocorrência mostram uma distribuição com 
um padrão de “Escada” (Figura 2.3.2.2.4.3-3), muito encontrado em ambientes 
tropicais com baixa diversidade de espécies. Essa baixa diversidade é mantida 
por uma distribuição igualitária de espécies frequentes. Nesse caso, uma ou duas 
espécies apresentam maior frequência que as demais. 

 
Figura 2.3.2.2.4.3-3 – Curva de espécies abundantes da herpetofauna na AID da 

Rodovia. 
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Quando se analisa as frequências de ocorrência das espécies (Tabela 2.3.2.2.4.3-
1) observa-se a espécie Dendropsophus minutus pererequinha do brejo com 
frequência de 100% nas amostragens, representando 5% da amostragem total de 
espécies. 

Ao se analisar as espécies raras na Tabela 2.3.2.2.4.3-1 observa-se que 5 
espécies foram registradas em apenas 02 pontos amostrais (FO%= 33%) e 4 
espécies em apenas 01 ponto amostral (FO%= 17%), juntas totalizam 9 espécies, 
representando 41% das espécies amostradas. Esse baixo número de espécies 
com baixa frequência de ocorrência é reflexo da baixa densidade de espécies na 
paisagem natural e pela alta diversidade de espécies dos Biomas da Mata 
Atlântica em mosaico na região do estudo. 

 
Tabela 2.3.2.2.4.3-1 Frequência de Ocorrência das espécies de herpetofauna 

amostradas na AID da Rodovia. 

Espécie Nome Popular N FO 
(%) 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha-do-brejo 6 100% 
Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) cascavel 5 83% 
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-da-mata 4 67% 
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) perereca-cabrinha 4 67% 

Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799) perereca-gladiadora-verde-
de-pontos-vermelhos 4 67% 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) rã-cachorro 4 67% 
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  rã-manteiga 4 67% 
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) teiúaçu 4 67% 
Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca-verdadeira 4 67% 
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) cobra-d'água 4 67% 
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) sapo-cururu 3 50% 
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo 3 50% 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadora 3 50% 
Dendropsophus branneri (Cochran, 1948) pererequinha 2 33% 
Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) perereca-da-bromelia 2 33% 
Physalaemus albonotatus (Steindachner, 
1864)  rã 2 33% 
Enyalius cf. iheringii Boulenger, 1885 calango 2 33% 
Bothrops moojeni (Hoge, 1966) jararaca/ caiçara 2 33% 
Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 
1950) rã-flautinha 1 17% 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) pererequinha-do-brejo 1 17% 
Amphisbaena sp. cobra-de-duas-cabeças 1 17% 
Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858) cobra-corredeira 1 17% 

Legenda: N = número de ocorrência da espécie em todo trecho de amostragem  
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 Riqueza de espécies (Ferrovia) 

A média de espécies observadas para a Ferrovia foi de 6, dos pontos amostrados, 
a Área FER_F03 foi a que apresentou a maior riqueza de espécies (n=10), 
seguida hierarquicamente pela área FER_F04 (n=7), área FER_F01 (n=6), áreas 
FER_F05 e FER_F06 (n=5). Para o trecho a área FER_F02 foi a que apresentou 
a menor riqueza de espécies (n=2). (Figura 2.3.2.2.4.3-4). 

 
Figura 2.3.2.2.4.3-4 – Riqueza de espécies da herpetofauna por área amostrada na 

AID da Ferrovia. 

 

 Abundância de Espécies Ferrovia 

O trecho da Ferrovia apenas de apresentar uma riqueza menor, a distribuição das 
frequências de ocorrência das espécies mostram uma distribuição tipo “escada” 
com apenas uma espécie abundande.(Figura 2.3.2.2.4.3-5) 
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Figura 2.3.2.2.4.3-5 – Curva de espécies abundantes da herpetofauna na AID da 
Ferrovia. 

 

Foram calculados os valores da frequência de ocorrência para as espécies 
amostradas na AID (Tabela 2.3.2.2.4.3-2). Assim, quando se analisa as 
frequências de ocorrência das espécies (Tabela 2.3.2.2.4.3-2) observa-se a 
espécie Dendropsophus minutus pererequinha do brejo com frequência de 83% 
nas amostragens, sendo novamente a mais abundante para todo estudo. 

 
Tabela 2.3.2.2.4.3-2 Frequência de Ocorrência das espécies de herpetofauna 

amostradas na AID da Ferrovia. 
Espécie Nome Popular N FO (%) 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha-do-brejo 5 83% 
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) teiúaçu 4 67% 
Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) cascavel 4 67% 
Dendropsophus branneri (Cochran, 1948) pererequinha 3 50% 
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) perereca-cabrinha 3 50% 
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) rã-cachorro 3 50% 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadora 3 50% 
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) sapo-cururu 2 33% 
Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu 2 33% 
Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca-verdadeira 2 33% 
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-da-mata 1 17% 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu 1 17% 
Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) perereca-da-bromelia 1 17% 
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  rã-manteiga 1 17% 

 

INDICES DE EFICIÊNCIA AMOSTRAL, DIVERSIDADE e 
SIMILARIDADE  

 Eficiência amostral (Curva de Rarefação) 

Por meio da análise de rarefação foi possível observar que a curva de acúmulo 
de espécies não apresentou uma tendência à estabilização, sugerindo que com 
novas  amostragens  e,  consequentemente  um  maior  esforço  amostral,  a  riqueza  
de espécies teoricamente aumentaria (Figura 2.3.2.2.4.3-6). Neste estudo, para a 
Rodovia, 22 espécies foram registradas, valor um pouco abaixo, porém próximo 
do esperado de acordo com estimador de riqueza Jackknife 1, o qual estima a 
presença de 25 espécies. 
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Figura 2.3.2.2.4.3-6 - Curva de esforço amostral com o acúmulo de espécies e o 

estimador de riqueza Jackniffe 1 para o grupo das herpetofauna (Rodovia) 

 

Ma mesma situação pode ser atribuida para o trecho da Ferrovia, apesar do grau 
de antropização. Sendo assim, no estudo na Ferrovia foram registradas 14 
espécies, valor da mesma forma abaixo, porém próximo do esperado de acordo 
com estimador de riqueza Jackknife 1, o qual estima a presença de 17 espécies. 
(Figura 2.3.2.2.4.3-7) 
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Figura 2.3.2.2.4.3-7 - Curva de esforço amostral com o acúmulo de espécies e o 

estimador de riqueza Jackniffe 1 para o grupo das herpetofauna (Ferrovia) 
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 Índice de Diversidade 

Quanto  ao  Índice  de  Diversidade  de  Shannon  (Log  Base  n),  o  maior  valor  foi  
registrado para o trecho da Rodovia com H’= 2,978 nats/ind., enquanto que para 
a  Ferrovia  o  valor  de  Shannon  é  de  H’=  2,513  nats/ind..  Para  os  dois  trechos  
temos uma diversidade de Shannon de H’= 2,962 nats/ind. (Figura 2.3.2.2.4.2-
8). Portanto, os dois trechos tiveram baixos índices de riqueza e diversidade, que 
pode estar relacionado a ausência de pontos adequados para a amostragem de 
herpetofuna, em especial à anurofauna, em comparação às outras áreas. 

Ferrovia Rodovia Geral
Shannon H' Log Base 2.718 2.513 2.978 2.962
Shannon Hmax Log Base 2.718 2.639 3.091 3.178
Shannon J' 0.952 0.963 0.932
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Figura 2.3.2.2.4.3-8 - Índice de Shannon-Wiener e Equitabilidade do grupo da 

herpetofauna para a Rodovia e Ferrovia. 

 

Os Perfis de diversidade é uma generalização dos índices, mas que leva em 
consideração todo o espectro de pesos entre riqueza e equabilidade. Não 
depende, então, da escolha de um peso específico. O valor de “a” representa o 
peso relativo da equabilidade: quando é zero, o peso fica todo com a riqueza, e 
quando é maior dá cada vez mais peso para equabilidade. 

A faixa da Rodovia apresenta maior riqueza que a faixa da Ferrovia. Para alpha 
1 a faixa da Rodovia apresenta maior diversidade (Shannon). Para alpha 2 temos 
que Simpson mostra maior diversidade também para a faixa da Rodovia. Para 
este caso a equabilidade é maior para a faixa da Rodovia. (Figura 2.3.2.2.4.2-9)  
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Figura 2.3.2.2.4.3-9 - Perfil de diversidade para a herpetofauna na Rodovia e 

Ferrovia. 

 

 Similaridade 

Por meio da análise de agrupamento com base na presença e ausência de 
espécies em cada área, gerado pelo índice de Jaccard, foi possível gerar três 
grupos com 0.18 de similaridade (Figura 2.3.2.2.4.2-10). A= formado pelas 
Áreas F03, R04, R06, R01 E R02; B= Áreas F05, F01, F06, R03 E R05 e C= 
Áreas F02. Tanto a similaridade entre as áreas como um todo, quanto entre as 
áreas dentro de um mesmo grupo, não apresentou altos índices de similaridade, 
permanecendo entre 0,69 a 0,78. A formação de grupos pode indicar a 
preferência de algumas espécies em ocupar certos tipos de fisionomias, contudo 
o baixo valor atingido pelo índice sugere uma alta riqueza de espécies de 
habitat-generalistas em grande parte das amostragens. 
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Figura 2.3.2.2.4.3-10 – Cluster de Similaridade da herpetofauna entre a Rodovia e 
Ferrovia. 

 

PARÂMETROS ECOLÓGICOS 

Guildas alimentares 

Das espécies amostradas neste estudo a maioria está classificada como 
insetívora do ponto de vista da escolha do item alimentar. A dieta dos anuros 
geralmente é composta por artrópodes, em especial insetos, no entanto uma série 
de ordens de invertebrados e ainda pequenos vertebrados podem fazer parte da 
alimentação, sendo esta a razão de a maioria dos anfíbios serem considerados 
insetívoros (Caramaschi, 1981; Duelmann & Trueb, 1994). 

Para os répteis, os lacertílios do gênero calango (Salvator sp.) são considerados 
onívoros com estratatégia alimentar do tipo senta-espera (Araujo, 1987). 
Contudo, a presença de itens alimentares do grupo dos artrópodes é mais 
observada e ainda fazem parte da dieta pequenos vertebrados e vegetais 
(Teixeira & Giovanelli, 1999).  

Para B. moojeni a dieta é generalista, incluindo lacraias, anuros, lagartos, 
serpentes, aves e mamíferos (Martins et al., 2002; Nogueira et al., 2003). Para 
C. durissus, a alimentação é especializada em mamíferos, mas também pode 
ingerir lagartos eventualmente (Sant’anna, 1999; Almeida-Santos & Germano, 
1996; Hoyos, 2006).  
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De  acordo  com  os  dados  levantados  em  campo  a  maioria  das  espécies  são  
insetívoros  com 50% e 43%; Insetívoro/Carnívoro com 26% e 36%; somente 
carnívoro com 18% e 14%; onívoro com 4% e 7% e piscivoro/carnivoro com 
5%, respectivamente, Rodovia e Ferrovia como mostra a Figura 2.3.2.2.4.2-11 
abaixo. 

 

 

 
Figura 2.3.2.2.4.3-11 – Guilda alimentar da herpetofauna entre a Rodovia e 

Ferrovia. 

 

Sensibilidade Ambiental 

Entre os anuros duas espécies: a rã-flautinha (Aplastodiscus perviridis) e 
perereca-da-bromelia (Scinax perpusillus) podem ser consideradas totalmente 
dependentes de seus habitats, ocorrendo de forma restrita às áreas de mata 
preservada (Haddad, 1998; Oda et al. 2009).  

Para as espécies em que foram registrados os maiores níveis de abundância e de 
ocorrência são consideradas comuns de áreas abertas e de ampla distribuição em 
formações vegetais brasileiras, sendo caracterizadas também como espécies 
antropogênicas, como por exemplo, rã-assobiadeira (Leptodactylus fuscus), 
perereca-cabrinha (Hypsiboas albopunctatus), sapo-cururru (Rhinella 
schneideri),  rã-pimenta (Leptodactylus fuscus). 
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Sendo assim, temos que a maioria da espécies diagnosticadas apresentam 
sensibilidade baixa, 64% e 79% para a Rodovia e Ferrovia, respectivamente.  

 
Figura 2.3.2.2.4.3-12 – Sensibilidade Ambiental da herpetofauna para a Rodovia e 

Ferrovia. 

 

Espécies ameaçadas 

Para a verificação do status de ameaça das espécies da herpetofauna 
diagnosticadas nas áreas de estudo, foram utilizadas as listas do estado do 
Paraná (IAP, 2004), do Brasil (MMA, 2008) e do mundo (IUCN, 2012). Não 
foram diagnosticadas espécies ameaçadas de extinção no presente estudo. 

 

Espécies endêmicas  

No conjunto amostral não foram não foram observdas espécies com 
distribuições restritas ao Bioma da Mata Atlântica.  

A seguir temos uma breve descrição e fotos de algumas das espécies 
diagnosticadas em campo. 

*- Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) é uma espécie de grande porte 
conhecida popularmente como “sapo-martelo”, que pode ser encontrada no 
interior e na borda de florestas (Haddad et al., 2008). O macho constrói ninhos 
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com paredes de lama na borda de poças temporárias ou permanentes, onde 
vocaliza atraindo as fêmeas e defende o território por combate físico (Martins & 
Haddad, 1988). H. faber é uma espécie com hábito alimentar generalista e com 
hábitos noturnos e arborícola período reprodutivo anual (Haddad et al., 2008; 
Forti, 2009). Apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo na costa do 
Brasil, desde Sergipe até o Rio Grande do Sul, avançando em direção ao 
Planalto Meridional nas regiões sudeste e sul do país (Frost, 2012). A foto 
IV.3.2-8 apresenta um registro da espécie. 

 

Figura 2.3.2.2.4.3-13 – Sapo-martelo (Hypsiboas faber) 

 

*- Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) é uma espécie de médio porte 
conhecida popularmente como “rã-assobiadora”, ocorrendo em áreas abertas, 
pantanosas, florestas degradadas e com influência antrópica (Reynolds et al., 
2004; Haddad et al., 2008). Os machos vocalizam sobre o chão nas margens de 
lagoas temporárias ou depressões sujeitas a inundações entre touceiras de 
gramíneas (Uetanabaro et al., 2008). A reprodução ocorre no início da estação 
chuvosa e os ovos são depositados em ninhos de espuma dentro de pequenas 
cavidades que quando alagadas liberam os girinos nas poças adjacentes, onde se 
desenvolvem (Haddad et al., 2008). Esta espécie apresenta hábito alimentar 
generalista com hábito noturno e terrícola e período reprodutivo sazonal 
(Haddad et al., 2008; Forti, 2009). Distribuição ampla em todo território 
brasileiro, Bolivia, Colombia, Guianas, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 
Trindade & Tobago e Venezuela (Frost, 2012). A foto IV.3.2-14 apresenta um 
registro da espécie. 
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Figura 2.3.2.2.4.3-14 – Rã-assobiadeira (Leptodactylus fuscus) 

*- Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) (Foto IV.3.2-16) é uma espécie de 
grande porte conhecida popularmente como “rã-manteiga”, podendo habitar 
áreas abertas e florestadas, frequentemente encontrados em grandes poças 
temporárias com vegetação herbácea e arbustiva, adaptando-se facilmente a 
ambientes perturbados pelo homem, reproduzindo-se em diversos tipos de 
corpos de água temporários ou permanentes (Haddad et al., 2008; Araujo et al., 
2009; Heyer et al., 2010). 

 

Figura 2.3.2.2.4.3-15 – Rã-manteiga (Leptodactylus latrans) 

 

*- Enyalius cf. iheringii Boulenger, 1885 é uma espécie de médio porte 
conhecida popularmente como “calango”, com hábito diurno e semi-arborícola, 
ocupando tanto a vegetação quanto a serapilheira de áreas florestadas (Sazima & 
Haddad, 1992). Reprodução ocorre uma vez ao ano, com desenvolvimento dos 
folículos vitelogênicos iniciando por volta de setembro e recrutamento 
ocorrendo provavelmente entre outubro e janeiro. Alimenta-se de artrópodes e 
pode ser considerado um caçador de espreita (Marques & Sazima, 2004). Sua 
distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica no sul e sudeste do Brasil, 
ocorrendo nos  estados  do  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  Paraná,  Santa  Catarina  e  
Rio Grande do Sul (Jackson, 1978). A foto IV.3.2-18 apresenta um registro da 
espécie. 
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Figura 2.3.2.2.4.3-16 – Calango (Enyalius cf. inheringii) 

 

*- Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) é um lagarto de grande porte 
conhecido popularmente como “teiú” vivendo em clareiras e borda de mata, 
muitas vezes aproximando-se de ambientes antropizados (Dixo & Verdade, 
2006). Possui hábito terrícola e apresenta atividade predominantemente diurna, 
com dieta generalista, composta por invertebrados, vertebrados pequenos, ovos e 
frutos (Deiques et al., 2007; Condez et al., 2009). Apresenta distribuição 
geográfica ampla, ocorrendo em fisionomias florestais e abertas na Mata 
Atlântica e sua interface com outros biomas (Ávila-Pires, 1995). Pode ser 
encontrada na região costeira, central e sul do país, além de enclaves de 
vegetação aberta no Pará e sudeste da Amazônia (Ávila-Pires, 1995). 

 

Figura 2.3.2.2.4.3-17 – Teiúaçu (Salvator merianae) 

Lista de Espécies de Ocorrência nas Áreas Amostradas 

A seguir a Tabela 2.3.2.2.4.3-3 apresenta as espécies da herpetofauna registradas 
no presente estudo. A ordem sistemática das famílias e a nomenclatura 
taxonômica das espécies listadas segue as propostas de Frost (2012) para os 
anfíbios e de Bérnils & Costa (2012) para os répteis. 

 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  161 
 
 

 

Tabela 2.3.2.2.4.3-3 - Espécies da herpetofauna diagnosticadas na Área de Influência Direta (AID) da Rodovia e Ferrovia durante os trabalhos em Novembro/2012. 

  Ferrovia Rodovia   Categoria de Ameaça       

Táxon Nome Popular FERR
_F01 

FERR
_F02 

FERR
_F03 

FERR
_F04 

FERR
_F05 

FERR_
F06 

ROD
_R01 

ROD
_R02 

ROD
_R03 

ROD
_R04 

ROD
_R05 

ROD
_R06 

Forma de 
Registro PR MMA IUCN Cites Hábitos 

alimentares 
End
. Sensi 

Ordem Anura                                           
Família Brachycephalidae                                           
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-da-mata     X         X X X   X OD         Ins   M 
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) sapo-cururu       X   X X   X     X OD         Ins/Car   B 
Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu     X X                 OD         Ins/Car   B 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu     X                   OD         Ins/Car   B 
Família Hylidae                                           
Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 1950) rã-flautinha             X           VO         Ins   A 
Dendropsophus branneri (Cochran, 1948) pererequinha X   X   X   X X         OD         Ins   B 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha-do-brejo X   X X X X X X X X X X OD/VO         Ins   B 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) pererequinha-do-brejo             X           OD         Ins   B 
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) perereca-cabrinha X X X       X X   X   X VO         Ins   B 
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo             X X     X   VO         Ins/Car   B 

Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799) perereca-gladiadora-verde-de-
pontos-vermelhos               X X   X X OD/VO         Ins   B 

Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) perereca-da-bromelia     X       X X         OD         Ins   M 
Familia Leiuperidae                                           
Physalaemus albonotatus (Steindachner, 1864)  rã               X     X   OD         Ins   M 
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) rã-cachorro X     X   X X   X X   X VO         Ins/Car   M 
Família Leptodactylidae                                           
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadora   X   X X   X X X       VO         Ins   B 
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)  rã-manteiga       X     X X   X   X VO         Ins/Car   B 
Ordem Squamata                                           
Família Leiosauridae                                           
Enyalius cf. iheringii Boulenger, 1885  calango             X X         OD         Ins   M 
Família Teiidae                                           
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) teiúaçu X   X   X X X   X   X X OD         Oni   B 
Família Amphisbaenidae                                           
Amphisbaena sp. cobra-de-duas-cabeças                   X     OD         Ins/Car   M 
Família Viperidae                                           
Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca-verdadeira     X X     X X   X   X OD/E         Car   B 
Bothrops moojeni (Hoge, 1966) jararaca/ caiçara             X X         OD/E             B 
Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) cascavel X   X   X X X   X X X X E       AP.III Car   B 
Familia Dipsadidae                                            
Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858) cobra-corredeira             X           OD     LC   Car   M 
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) cobra-d'água             X X     X X OD         Psi/ Car   B 

Legenda: Categoria de Ameaça: DD= Dados Deficientes; LC= Pouco Preocupante; NE= Não Avaliada. Registro: VO= registro auditivo; OD= Observação Direta; OI= Observação Indireta. Hábito Alimentar: 
Car- Carnívoro, Oni – Onívoro, Ins – Insetívoro. Sensibilidade – Sensi – Baixa (B), Média (M) e Alta (A). 
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2.3.2.2.4.4 Ictiofauna 

Parâmetros de Riqueza, Abundância e Diversidade da Ictiofauna 

 Riqueza Geral  

Durante os trabalhos foram registradas um total de 26 espécies da ictiofauna em 
5 áreas amostrais e por entrevista com pescadores locais. 

Nas  amostragens  de  campo  foram  anotadas  o  maior  número  de  espécies  no  
ponto 1 no Rio Tibagi (N=13) e o menor número de espécies foi diagnosticado 
no ponto 3 (N=3), obteve-se o registro de 9 espécies por entrevista, sendo que 3 
espécies o Astyanax fasciatus lambari-de-rabo-vermelho, Oligosarcus 
paranensis saicanga, Pimelodus maculatus mandi foram diagnosticadas apenas 
por este método (Figura 2.3.2.2.4.4-1). 

 
Figura 2.3.2.2.4.4-1 – Riqueza de espécies da ictiofauna na AID da Rodovia e 

Ferrovia. 

 

Entre as espécies registradas para a região, Characidae foi a família mais 
abundante encontrada por outros autores no Sistema do Alto Rio Paraná, como 
Castro et al. (2003), (Gerhard, 2005), Langeani et al. (2007) e Apone et al. 
(2008). De acordo com Langeani et al. (2007), a família Loricariidae é a 
segunda com maior riqueza de espécies na bacia do alto rio Paraná. Castro et al. 
(2003) estudando a estrutura e composição da ictiofauna de riachos da bacia do 
rio Paranapanema, também detectou que as famílias Characidae e Loricariidae 
foram as mais abundantes. Em outros trabalhos, a família Characidae também 
foi a principal, seguida pelas famílias Heptapteridae (Castro e Casatti, 1997; 
Casatti et al., 2001 e Arruda, 2007) e Loricariidae (Castro et al., 2003 e Gerhard, 
2005). 

No estudo de campo realizado as ordens mais representativas foram 
Characiformes com 50% do total de espécies e Siluriformes com 34% (Figura 
2.3.2.2.4.4-2). As outras 3 ordens amostradas foram menos representativas, 
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sendo que Cyprinodontiformes apresentou 8% das espécies e Perciformes e 
Gymnotiformes apresentaram 4% cada. 

 

 
Figura 2.3.2.2.4.4-2 – Representatividade de espécies na AID da Rodovia e 

Ferrovia conforme sua Ordem. 

 

Castro et al. (2003) ao coletarem em 17 trechos de riachos da bacia do rio 
Paranapanema, encontram que 72% da diversidade da ictiofauna foi constituída 
pelas ordens Characiformes e Siluriformes. De acordo com Langeani et al. 
(2007), as ordens Characiformes e Siluriformes representam 80% das espécies e 
compõem os grupos dominantes na maior parte dos ambientes lóticos do 
Sistema do Alto Rio Paraná. Resultados similares também foram encontram por 
outros autores na bacia do rio Paraná (Garutti, 1988; Casatti et al., 2001; Casatti, 
2004; Gonçalves e Braga, 2008). 

 

 Abundância 

Foram capturados um total de 101 indivíduos e calculados os valores da 
frequência de ocorrência para as espécies amostradas na AID (Tabela 
2.3.2.2.4.4-1), onde os valores foram plotados em gráfico para análise da 
distribuição das frequências. 

As distribuições das frequências de ocorrência mostram uma distribuição com 
um padrão de “J invertido” (Figura 2.3.2.2.4.4-3), muito encontrado em 
ambientes tropicais com alta diversidade de espécies. Essa alta diversidade é 
mantida por um grande número de espécies com baixa frequência de ocorrência, 
espécies raras, sendo limitada pela capacidade suporte do ambiente e com um 
pequeno grupo de espécies com maior frequência de ocorrência, as espécies 
abundantes. 
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Figura 2.3.2.2.4.4-3 – Distribuição da ictiofauna conforme sua frequência de 

ocorrência na AID da Rodovia e Ferrovia. 

 

Observando-se a frequência de indivíduos amostrados temos que a maior 
frequência 25,74% das espécies é representado pelo lambarizinho Aphyocharax 
sp e as espécies de menor frequência 0,99% são representados pelas espécies 
Astyanax eigenmanniorum lambari, Astyanax fasciatus lambari-de-rabo-
vermelho, Hyphessobrycon sp. Lambari, Knodus sp. Lambari, Oligosarcus 
paranensis saicanga, Leporinus obtusidens piapara, Apareiodon piracicabae 
canivete, Pimelodus maculatus mandi, Hisonotus sp cascudinho, Hisonotus 
francirochai cascudinho, Eigenmannia virescens tuvira, Geophagus brasiliensis 
acará. 

A Tabela 2.3.2.2.4.4-1 apresenta a frequência de ocorrência das ictiofauna. 

Tabela 2.3.2.2.4.4-1 – Frequência de ocorrência da ictiofauna diagnosticadas na 
Área de Influência Direta (AID). 

Táxon Nome Popular FO% 
Aphyocharax sp.  lambarizinho 25,74% 
Hypostomus albopunctatus cascudo 9,90% 
Hypostomus regani cascudo 9,90% 
Piabina argentea  lambari 7,92% 
Schizodon sp. taguara, chimboré 5,94% 
Rhamdia quelen  bagre, jundiá 4,95% 
Astyanax altiparanae lambari-de-rabo-amarelo ou tambiú 3,96% 
Rineloricaria latirostris  cascudo chicote 3,96% 
Leporinus octofasciatus ferreiro 2,97% 
Leporinus sp chimboré 2,97% 
Cnesterodon sp.  guaru 2,97% 
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Táxon Nome Popular FO% 
Phalloceros caudimaculatus guaru 2,97% 
Pimelodus sp.  mandi 1,98% 
Hypostomus sp. cascudo 1,98% 
Astyanax eigenmanniorum  lambari 0,99% 
Astyanax fasciatus  lambari-de-rabo-vermelho 0,99% 
Hyphessobrycon sp.  lambari 0,99% 
Knodus sp. lambari 0,99% 
Oligosarcus paranensis saicanga 0,99% 
Leporinus obtusidens piapara 0,99% 
Apareiodon piracicabae canivete 0,99% 
Pimelodus maculatus mandi 0,99% 
Hisonotus sp. cascudinho 0,99% 
Hisonotus francirochai cascudinho 0,99% 
Eigenmannia virescens  tuvira, itui-transparente 0,99% 
Geophagus brasiliensis  acará 0,99% 

 

 Índice de Diversidade 

Eficiência amostral (Curva de Acúmulo de Espécies) 

A amostragem foi considerada satisfatória e atendeu os objetivos de um 
levantamento rápido das espécies de peixe. A estabilização da curva de acúmulo 
de espécies é uma premissa baseada no conceito de comunidade de Clements, o 
qual considera que a comunidade tem uma composição fixa quando em estado 
clímax. Porém, este conceito é muito antigo e não se aplica à maioria dos 
ecossistemas, principalmente em ambientes tropicais, onde o que existe é um 
equilíbrio dinâmico, no qual a composição muda constantemente ao longo do 
tempo, tornado a estabilização da curva de acúmulo de espécies impossível. De 
qualquer forma, a Figura 2.3.2.2.4.4-4 apresenta a curva de acúmulo baseada nas 
horas de exposição de todo o conjunto amostral (redes e covos) em cada um dos 
pontos amostrados no Rio Tibagi. 
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Figura 2.3.2.2.4.4-4 – Curva de acúmulo de espécies. 

 

Características Ecológicas 

 Guilda alimentar 

As espécies amostradas se enquadraram em 6 hábitos alimentares, sendo que o 
mais representatívo foi o dos onívoros com 36% do total de espécies, seguido 
pelos perifitívoros com 24%. Os outros grupos tiveram um representatividade 
mais baixa (Figura 2.3.2.2.4.4-5). 

 

Figura 2.3.2.2.4.4-5 – Representatividade de espécies conforme sua hábito 
alimentar. 

 

Os hábitos alimentares das espécies diagnosticadas seguem na Tabela 
2.3.2.2.4.4-2. 
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Tabela 2.3.2.2.4.4-2 – Espécies da ictiofauna diagnosticadas na Área de Influência 
Direta (AID). 

Táxon Nome popular Hábito Alimentar 
Ordem Characiformes     

Família Characidae     
Aphyocharax sp.  lambarizinho Insetívoro 

Astyanax altiparanae lambari-de-rabo-amarelo ou tambiú Onívoro 

Astyanax eigenmanniorum  lambari Onívoro 

Astyanax fasciatus  lambari-de-rabo-vermelho Onívoro 

Hyphessobrycon sp.  lambari Onívoro 

Knodus sp. lambari Onívoro 

Oligosarcus paranensis saicanga Insetívoro-Piscívoro 

Piabina argentea  lambari Onívoro 

Família Anostomidae     
Leporinus obtusidens piapara Detritívoro 

Leporinus octofasciatus ferreiro Detritívoro 

Leporinus sp chimboré Detritívoro 

Schizodon sp. taguara, chimboré Detritívoro 

Família  Parodontidae     
Apareiodon piracicabae canivete Perifitívoro 

Ordem Siluriformes     

Família Heptapteridae     
Rhamdia quelen  bagre, jundiá Insetívoro-Piscívoro 

Família Pimelodidae     
Pimelodus maculatus mandi Invertívoro 

Pimelodus sp.  mandi Invertívoro 

Família Loricariidae     
Hisonotus sp. cascudinho Perifitívoro 

Hisonotus francirochai cascudinho Perifitívoro 

Hypostomus albopunctatus cascudo Perifitívoro 

Hypostomus regani cascudo Perifitívoro 

Hypostomus sp. cascudo Perifitívoro 

Rineloricaria latirostris  cascudo chicote Perifitívoro 

Ordem Gymnotiformes     

Família  Sternopygidae     
Eigenmannia virescens  tuvira, itui-transparente Insetívoro-Piscívoro 

Ordem Perciformes     

Família Cichlidae     
Geophagus brasiliensis  acará Onívoro 
Ordem 
Cyprinodontiformes     
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Táxon Nome popular Hábito Alimentar 
Família Poeciliidae     
Cnesterodon sp.  guaru Onívoro 

Phalloceros caudimaculatus guaru Onívoro 

 

 Espécies Ameaçadas, Exóticas e Bioindicadoras da Qualidade Ambiental 

Durante o trabalho de campo não foram amostradas espécies ameaçadas, nem 
exóticas. Além disso, nenhuma espécie amostrada é por sí só indicadora de 
qualidade ambiental, porém a presença significativa de espécies de Loricarídeos 
e perifitívoros, que dependem de subtratos rochosos e alto grau de oxigênação, 
pode indicar que o ambiente amostrado ainda mantém as características naturais 
relevantes.  A presença  de  espécie  migratórias  como as  do  gênero  Pimelodus  e  
espécies insetívoras e sensíveis a alterações no substrato e níveis de oxigênio 
dissolvido corroboram esta hipótese. Porém a presença massiva de espécies 
onívoras, pode indicar, que apesar da manutenção dessas características naturais, 
alguns impactos que acometeram a região, acabaram por favorecer a 
colonização por espécie mais generalistas. 

 

A tabela 2.3.2.2.4.4-3, a seguir, apresenta as espécies diagnosticadas, sua origem 
(nativa ou exótica) e grau de ameaça. 

Tabela 2.3.2.2.4.4-3 – Espécies da ictiofauna diagnosticadas na Área de Influência 
Direta (AID) durante os trabalhos de campo para o EIA RIMA da nova fábrica 2012 

conforme seus hábitos alimentares. 

Táxon Nome Popular Origem Ameaça 

Ordem Characiformes       

Família Characidae       

Aphyocharax sp.  lambarizinho N Fora de perigo 

Astyanax altiparanae lambari-de-rabo-amarelo ou tambiú N Fora de perigo 

Astyanax eigenmanniorum  lambari N Fora de perigo 

Astyanax fasciatus  lambari-de-rabo-vermelho N Fora de perigo 

Hyphessobrycon sp.  lambari N Fora de perigo 

Knodus sp. lambari N Fora de perigo 

Oligosarcus paranensis saicanga N Fora de perigo 

Piabina argentea  lambari N Fora de perigo 

Família Anostomidae       

Leporinus obtusidens piapara N Fora de perigo 

Leporinus octofasciatus ferreiro N Fora de perigo 

Leporinus sp chimboré N Fora de perigo 

Schizodon sp. taguara, chimboré N Fora de perigo 

Família  Parodontidae       
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Táxon Nome Popular Origem Ameaça 
Apareiodon piracicabae canivete N Fora de perigo 

Ordem Seluriformes       

Família Heptapteridae       

Rhamdia quelen  bagre, jundiá N Fora de perigo 

Família Pimelodidae       

Pimelodus maculatus mandi N Fora de perigo 

Pimelodus sp.  mandi N Fora de perigo 

Família Loricariidae       

Hisonotus sp. cascudinho N Fora de perigo 

Hisonotus francirochai cascudinho N Fora de perigo 

Hypostomus albopunctatus cascudo N Fora de perigo 

Hypostomus regani cascudo N Fora de perigo 

Hypostomus sp. cascudo N Fora de perigo 

Rineloricaria latirostris  cascudo chicote N Fora de perigo 

Ordem Gymnotiformes       

Família  Sternopygidae       

Eigenmannia virescens  tuvira, itui-transparente N Fora de perigo 

Ordem Perciformes       

Família Cichlidae       

Geophagus brasiliensis  acará N Fora de perigo 

Ordem Cyprinodontiformes       

Família Poeciliidae       

Cnesterodon sp.  guaru N Fora de perigo 

Phalloceros caudimaculatus guaru N Fora de perigo 

Legenda: N- nativa 

 

Lista de Espécies de Ocorrência nas Áreas Amostradas 

A tabela 2.3.2.2.4.4-4, a seguir contém as espécies diagnosticadas durante o 
trabalho de campo nos pontos amostrados. 

Tabela 2.3.2.2.4.4-4 – Espécies da ictiofauna diagnosticadas na Área de Influência 
Direta (AID) durante os trabalhos de campo para o EIA RIMA da nova fábrica 
2012. 

Táxon Nome Popular 
Registrado 

P1 P2 P3 P4 P5 E 

Ordem Characiformes               

Família Characidae               

Aphyocharax sp.  lambarizinho     X   X   

Astyanax altiparanae 
lambari-de-rabo-amarelo ou 
tambiú   X X     X 
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Táxon Nome Popular 

Registrado 

P1 P2 P3 P4 P5 E 
Astyanax eigenmanniorum  lambari X           

Astyanax fasciatus  lambari-de-rabo-vermelho           X 

Hyphessobrycon sp.  lambari       X     

Knodus sp. lambari       X     

Oligosarcus paranensis saicanga           X 

Piabina argentea  lambari     X   X   

Família Anostomidae               

Leporinus obtusidens piapara           X 

Leporinus octofasciatus ferreiro X         X 

Leporinus sp chimboré X         X 

Schizodon sp. taguara, chimboré X X       X 

Família  Parodontidae               

Apareiodon piracicabae canivete X           

Ordem Siluriformes               

Família Heptapteridae               

Rhamdia quelen  bagre, jundiá X X       X 

Família Pimelodidae               

Pimelodus maculatus mandi           X 

Pimelodus sp.  mandi X           

Família Loricariidae               

Hisonotus sp. cascudinho       X     

Hisonotus francirochai cascudinho       X     

Hypostomus albopunctatus cascudo X           

Hypostomus regani cascudo X           

Hypostomus sp. cascudo X X         

Rineloricaria latirostris  cascudo chicote X           

Ordem Gymnotiformes               

Família  Sternopygidae               

Eigenmannia virescens  tuvira, itui-transparente X           

Ordem Perciformes               

Família Cichlidae               

Geophagus brasiliensis  acará X           
Ordem 

Cyprinodontiformes               

Família Poeciliidae               

Cnesterodon sp.  guaru       X X   

Phalloceros caudimaculatus guaru       X X   

E: entrevista 
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2.3.3 Meio Socioeconômico 

2.3.3.1 Introdução 
O presente diagnóstico socioeconômico tem por objetivo delinear os principais 
aspectos associados às questões econômicas, socioambientais e culturais da área de 
influência do empreendimento. 

O estudo das questões socioeconômicas possibilita compreensão da dinâmica local e 
regional, permitindo identificar demandas e potencialidades importantes para 
desenvolvimento da região. 
As informações organizadas e analisadas consistem em importante suporte para 
tomada de decisão, assim como, contribuem para a avaliação e minimização dos 
potenciais impactos diretos ou indiretos gerados pela implantação e operação do 
empreendimento. 
Para melhor análise do meio socioeconômico, e compreensão dos impactos do 
empreendimento, foram estabelecidas as área de influência do empreendimento. O 
critério de delimitação da área de influência do empreendimento dá-se a partir da 
forma de incidência dos impactos sobre o meio em estudo e o comportamento e 
interação entre aspectos e impactos estudados. 

A Área Diretamente Afetada (ADA) foi definida pela área onde será implantado o 
empreendimento.  

Para a delimitação espacial da Área de Influência Direta (AID), foram considerados os 
impactos previsíveis pela implantação de acesso rodoviário e ferrovia nos meios 
socioeconômicos, ainda que se valorizem as questões de natureza econômica e social 
em função dos impactos para a fase de implantação. A projeção para esta área ficou 
restrita ao limite dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, ambos no estado do 
Paraná. Esses municípios receberão as instalações previstas pelo empreendimento, 
consequentemente, sendo também receptivos aos efeitos positivos e negativos gerados 
diretamente à implantação das estruturas. Esses impactos são de ordens diversas, 
englobando desde aqueles ligados diretamente à administração pública até os de 
ordem sociocultural. 
Em um contexto mais amplo, considerou-se a Microrregião de Telêmaco Borba a área 
de influência indireta (AII), por ser em particular, a que se beneficiará no aspecto da 
macroeconomia, melhoria na balança comercial e dinamização da economia local. 

A seguir é apresentado o Mapa das Áreas de Influência da socioeconomia (Figura 
2.3.3.1-1). 
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Figura 2.3.3.1-1: Mapa Áreas de Influência 
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2.3.3.2 Metodologia 
Os procedimentos metodológicos contemplaram pesquisa bibliográfica, coleta e 
tratamento de dados estatísticos, levantamento de campo no município estudado, 
interpretação e análise de todas as informações reunidas, com formação de equipes 
multidisciplinares. 

O diagnóstico socioeconômico foi elaborado a partir de informações e dados 
secundários de base de dados oficiais, das principais instituições de pesquisa de nível 
nacional e estadual, amplamente utilizadas como suporte à análise e elaboração de 
políticas públicas. As bases de dados consultadas foram: Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP-MEC), Relatório anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 
do Trabalho e Emprego, Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 
entidades municipais e estaduais, em especial àquelas ligadas ao ordenamento 
territorial e meio ambiente, entre outras. 
Combinado com esses dados foram realizadas consultas a informações 
disponibilizadas em sites oficiais das instituições citadas, sites de universidades, 
Ministério do Turismo, Secretarias Estaduais, Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Fundação Nacional de Apoio ao 
Índio (FUNAI), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agência 
Nacional de Águas (ANA), demais instituições locais municipais e estaduais, e 
organizações sociais. 
As informações e dados primários foram coletados através de levantamento de campo, 
realizado em novembro de 2012, realizados por equipes multidisciplinares, que em 
roteiros pré-determinados, utilizaram instrumentos de coleta que garantiram o rigor 
das informações captadas no município. A sistemática das observações realizadas pelo 
grupo foi discutida, de forma a incluí-las nos relatórios demonstrando as descrições, 
características e dinâmicas desta região, com ilustração de fotos do cenário 
encontrado. Também foram utilizados como dados primários o levantamento de 
campo realizado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO.  

2.3.3.3 Contexto histórico dos municípios 
Telêmaco Borba 

 
Figura 2.3.3.3-2: Mapa com a localização do município de Telêmaco Borba. 
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As primeiras referências históricas datam de 1799, quando José Felix da Silva e 
Antônio Machado Ribeiro firmaram a posse de extensa área de terras na região do Rio 
Tibagi. Dividiram as terras conquistadas, cabendo ao primeiro as sesmarias do Tibagi 
e as do Iapó, onde estavam localizadas a Fazendas Boa Vista, Piraí Mirim, Taquara e 
Monte Alegre e, ao segundo, as terras para além do Rio Tibagi. 

Surgiu ali o pequeno povoado que mais tarde receberia a denominação de Cidade 
Nova, fundado por Telêmaco Morosini Borba, que foi o desbravador pioneiro da 
região. 
Por volta de 1890, chegavam ao Brasil, vindos da Lituânia, as famílias Klabin e Lafer, 
de origem judaica, tendo a frente Salomão e Hessel Klabin e Miguel Lafer. 
Radicando-se em São Paulo e, iniciando as atividades no comércio e importação de 
papel, viram as possibilidades industriais do Brasil, e firmaram o propósito de 
implantar uma indústria de papéis e derivados. 

Assim, em 1906, com o dinamismo de Wolf Klabin, instalou a primeira fábrica de 
papel em Salto do Itu, município do Estado de São Paulo. 

Com o propósito de expandir as suas atividades no fabrico de papel, em 1933, os 
Klabins adquiriram a Fazenda Monte Alegre, na região florestal do Paraná, junto às 
margens do Rio Tibagi, onde se aliavam a matéria-prima e a água, como elementos 
indispensáveis para o seu empreendimento. 

A construção da unidade de fabricação de papel situava-se a 13 km da Lagoa, às 
margens do Rio Tibagi e Harmonia. Logo em seguida, foi construída uma barragem 
no rio Harmonia com capacidade de 5.000.000 m³ de água limpa, garantindo o 
abastecimento de água na indústria. 
Como consequência deste empreendimento, houve verdadeira expedição ao interior do 
Paraná. 
Em 1947, chegou a Monte Alegre como diretor administrativo das IKPC, Horácio 
Klabin, que determinou a alteração do mapa do Estado do Paraná, na região Sul do 
Brasil, construindo uma nova cidade, pois já existiam vários núcleos habitacionais na 
fazenda de Monte Alegre e para a Indústria era muito oneroso manter todo este 
pessoal dentro da fazenda que também já não atendia a demanda por mais habitações. 
Observou-se ainda, que começaram surgir moradias clandestinas do outro lado do rio. 
Iniciou-se então, do lado oposto à fábrica com relação ao rio Tibagi o loteamento de 
300 alqueires de terra, esse loteamento chamou-se "Mandaçaia" e mais tarde foi 
batizado como "Cidade Nova". 

Entre os anos de 1960 até 1964, ocorreram discussões a favor da emancipação da 
Cidade Nova de seu município de origem, Tibagi. Mas, somente em 21 de março de 
1964 o procedimento foi sancionado pelo então governador Ney Aminthas de Barros 
Braga. E essa lei deu origem então ao município de Telêmaco Borba, tendo como 
prefeito Péricles Pacheco da Silva. 
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Ortigueira 

 
Figura 2.3.3.3-2: Mapa com a localização do município de Ortigueira. 

As primeiras referências históricas do município datam por volta de 1900, quando 
Domiciano Cordeiro dos Santos e Marcílio Rodrigues de Almeida, procedentes do 
Distrito de Socavão, no Município de Castro/PR, instalaram-se num outeiro chamado 
Monjolinho, em terras então pertencentes ao Município de Tibagi. 

Aqueles pioneiros queimaram um espesso taquaral seco que existia na região, e desde 
então, o lugar passou a ser conhecido pela denominação de Queimadas. 

Duvido à exuberância e à fertilidade de suas terras, outras pessoas ocorreram à nova 
Povoação, destacando-se, Isidoro da Rocha Pinto, Manoel Teixeira Guimarães, 
Salvador Donato e Francisco Barbosa de Macedo, completando, assim, o quadro de 
primeiros habitantes de "Queimadas". 

Pela Lei Estadual nº 2030, de 12 de março de 1921, foi criado o Distrito Judiciário de 
Queimadas, no Município de Tibagi. 

Ao  ser  elevado  à  categoria  de  Distrito  Administrativo  em  1943,  no  Município  de  
Tibagi, teve sua denominação alterada para Ortigueira, em virtude da existência, no 
Estado da Bahia, de outra localidade com o nome de Queimadas. 
Em 1951, Ortigueira passou a município, com o território desmembrado de Tibagi e 
acrescido de parte do território do Município de Reserva. 
A origem do nome do município deve-se à existência em grande quantidade, na 
região, de plantas conhecidas pelo nome de "Urtiga", as quais têm as folhas cobertas 
de pêlos finos, que, em contacto com a pele, produzem um ardor irritante. 

2.3.3.4 Rede Urbana 
Neste item é abordada a formação da rede urbana do município de Telêmaco Borba, 
Ortigueira e entorno, em articulação com os municípios polarizadores e polarizados. 
Este estudo identifica na rede de cidades um papel fundamental na estruturação e 
organização do espaço geográfico da região analisada. Os centros urbanos de uma 
determinada região têm um conjunto de relações de interdependência entre eles, 
podendo, em função de sua condição hierárquica, estabelecer relações também com 
centros urbanos de outras regiões. 
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O estudo das inter-relações entre os centros urbanos justifica-se pela necessidade de se 
entender a dinâmica das interações, o fluxo da população em busca de produtos, 
serviços e emprego, e a sua distribuição no espaço geográfico. 

Em linhas gerais, o presente capítulo adotou como base para as análises apresentadas 
o estudo ‘Região de Influência de Cidades - 2007’, publicado pelo IBGE.  

A metodologia utilizada para o estudo do sistema de cidades prevê a organização 
hierarquizada dos centros urbanos. Dessa forma, cada cidade possui áreas de 
influência diferenciadas, em função do alcance dos bens e serviços lá oferecidos, 
contrapondo-se a outros centros. Nesse sentido, alguns bens e serviços produzidos e 
ofertados pelos centros urbanos podem ter alcance nacional, regional ou local. Quanto 
maior e mais variada for a gama de bens e serviços oferecidos à população, mais alto 
será  o  nível  hierárquico  atingido  pelo  centro  urbano  e  maior  será  a  sua  área  de  
influência. 

De a forma geral, existe a tendência de concentração populacional nas grandes cidades 
com  funções  de  maior  centralidade,  sendo  estas,  em  grande  medida,  as  capitais  de  
Estado. Em contraposição, centros urbanos produtores apenas de bens e serviços 
procurados pela população local para a satisfação cotidiana de suas necessidades 
apresentam uma menor área de influência, posicionando-se em níveis hierárquicos 
mais baixos. 

Justifica-se a análise em dois tipos de classificação que se inter-relacionam: a da 
hierarquia funcional entre as cidades e da polarização entre os centros urbanos. 

2.3.3.4.1 Hierarquia Funcional 
No estudo de hierarquia funcional, ou hierarquia de centros urbanos, as cidades foram 
classificadas em cinco grandes níveis, por sua vez subdivididos em subníveis, a saber: 

 Metrópoles: Grande metrópole nacional / Metrópole nacional / Metrópole.  
São os 12 principais centros urbanos do País, que se caracterizam por seu grande porte 
e  por  fortes  relacionamentos  entre  si,  além  de,  em  geral,  possuírem  extensa  área  de  
influência direta. 

O  conjunto  foi  dividido  em  três  subníveis,  segundo  a  extensão  territorial  e  a  
intensidade destas relações. 

 Capital regional: Capital regional A / Capital regional B / Capital regional C 
Integram este nível 70 centros que, como as metrópoles, também se relacionam com o 
estrato superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no nível imediatamente 
inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas 
como destino, para um conjunto de atividades, por grande número de municípios. 

Como o anterior, este nível também tem três subdivisões. O primeiro grupo inclui as 
capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e Campinas. O segundo e o 
terceiro, além da diferenciação de porte, têm padrão de localização regionalizado, com 
o segundo mais presente no Centro-Sul, e o terceiro nas demais regiões do País. 

 Centro sub-regional: Centro sub-regional A / Centro sub-regional B 
Integram este nível 169 centros com atividades de gestão menos complexas, 
predominantemente entre os níveis 4 e 5 da gestão territorial; têm área de atuação 
mais reduzida, e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, 
em geral, apenas com as três metrópoles nacionais. Com presença mais adensada nas 
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áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, e mais esparsa nos espaços 
menos densamente povoados das Regiões Norte e Centro-Oeste. 

 Centro de zona: Centro de zona A / Centro de zona B 
Nível formado por 556 cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área 
imediata; exercem funções de gestão elementares. 

 Centro local.  
As demais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu 
município, servindo apenas aos seus habitantes, têm população dominantemente 
inferior a 10 mil habitantes (mediana de 8.133 habitantes). 

Telêmaco Borba se encontra na categoria de Centro de Zona A, e o município de 
Ortigueira está categorizado, por sua vez, como Centro Local, este o mais baixo nível 
na hierarquia funcional entre cidades.  
De forma geral, Telêmaco Borba é o principal município da Microrregião de mesmo 
nome, sendo este, também, o município de maior hierarquia, consequentemente, 
polarizando as demais cidades formadoras dessa microrregião.  

2.3.3.4.2 Polarização e Ligação entre os Centros de Gestão 
A polarização entre as cidades e sua respectiva classificação, foi subdividida em duas, 
segundo a qualificação das inter-relações entre os centros urbanos e centros de gestão. 

 Ligação entre os Centros Urbanos 
As ligações entre os centros urbanos configuram a polarização dos centros menores 
para os maiores, e ilustra as ligações entre destino e origem das cidades que formam 
as regiões de influência, onde as interdependências das cidades de origem com as de 
destino se referem a questões mais básicas. As pesquisas realizadas basearam-se em 5 
grandes temas, onde a população do município de origem busca os serviços dos temas 
relacionados  na  cidade  de  destino.  Esses  temas  são:  (i)  aeroportos  /  transportes;  (ii)  
compras e serviços; (iii) cursos/educação; (iv) lazer e; (v) saúde. 

 Ligação entre os Centros de Gestão 
Os centros de gestão do território caracterizam-se por municípios com 
autossuficiência nos recursos básicos, porém, as relações entre esses centros 
exprimem o fluxo de influência empresarial, político-administrativa e de 
especialidades médicas de alta complexidade. 

Telêmaco Borba, como frisado anteriormente, é o município polarizador e que possui 
maior oferta de produtos, serviços e infraestrutura da Microrregião. Está classificado 
como Centro de Zona A, consequentemente polarizando os seguintes centros locais: 
Imbaú, Reserva, Tibagi, Ventania e Ortigueira, este último fazendo parte da Área de 
Influência Direta do empreendimento, além de Curiúva, Sapopema e Figueira, esses 
três últimos não participantes da Microrregião que compõe a AII. 

De modo geral, os municípios polarizados por Telêmaco Borba são atraídos por este 
município pela oferta de serviços em educação, saúde, compras e, principalmente, 
lazer. Todos os municípios relacionados com este centro polarizador possuem forte 
relação na estruturação dessa rede urbana. 

Além da rede polarizadora das demandas básicas centralizada em Telêmaco Borba, 
outra importante relação a ser descrita é a ligação entre os centros de gestão dos 
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territórios. Os centros de gestão de território suprem as necessidades dos municípios 
menores, polarizando-os. Porém, as relações empresariais, a gestão governamental e 
as especialidades médicas de maior complexidade são temas que envolvem os centros 
de maior instância e que criam também uma interdependência na dinâmica 
socioeconômica municipal.  

O município de Telêmaco Borba, por possuir centros de maior complexidade na área 
médica, com infraestrutura em serviços médicos para casos mais específicos, nutre a 
necessidade por esses serviços da população residente Castro, Ibati, Jaguariaiva, e 
também Ponta Grossa.  

Por outro lado, o município de maior nível na cadeia hierárquica na região estudada 
possui interdependência empresarial com a capital paulista São Paulo, a capital 
paranaense Curitiba, e as cidades de Londrina e Ponta Grossa. No âmbito político 
administrativo conecta-se com Curitiba e Ponta Grossa, peculiarmente, havendo ainda 
uma dependência com especialidades médicas de Cascavel. 
O município de Ortigueira também é polarizado pelos municípios de Apucarana, 
(Centro Sub-regional), Londrina (Capital Regional A), Ponta Grossa (Capital Regional 
C),  e  a  capital  do  estado,  Curitiba,  classificada  como  Metrópole  pela  Hierarquia  
Funcional entre Cidades (IBGE, 2007). Tem relação muito forte com Londrina, com 
atração diferenciada pela disponibilidade de infraestrutura em transporte 
aeroportuário. Possui, ainda, relação forte com Ponta Grossa. Os moradores de 
Ortigueira ainda buscam, além de transporte aéreo, a infraestrutura especializada da 
capital Curitiba para suprir a carência de serviços locais. 
A Tabela 2.3.3.4.2-1 apresentada a seguir indica a polarização entre os centros 
urbanos do território. 
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Tabela 2.3.3.4.2-1: Relação da Polarização de Telêmaco Borba com os municípios do 
entorno. 

Municípios 
Polarizadores Município da Área de Influência Direta Municípios Polarizados 

Cascavel 

Curitiba 

Londrina 

Ponta Grossa 

São Paulo 

Telêmaco Borba (*) 

Castro 

Curiúva 

Figueira 

Ibaiti 

Imbaú (*) 

Jaguariaíva 

Ortigueira (*) 

Ponta Grossa 

Reserva (*) 

Sapopema 

Tibagi (*) 

Ventania (*) 

Apucarana 

Curitiba 

Londrina 

Ponta Grossa 

Telêmaco Borba 
(*) 

Ortigueira (*) - 

(*) Municípios da AII 
Fonte: REGIC/IBGE, 2007 
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A seguir é apresentado o Mapa da Rede Urbana (Figura , onde são apreciadas as 
classificações das cidades pela hierarquia funcional, a polarização e as ligações entre 
os centros de gestão territorial). 
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Figura 2.3.3.4.2-1: Mapa de Rede Urbana 
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2.3.3.5 Diagnóstico Socioeconômico da AII 
A seguir, é apresentado o diagnóstico socioeconômico da Área de Influência Indireta 
(AII), que abrange os municípios da microrregião de Telêmaco Borba, incluindo 
Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tibagi e Ventania. 

2.3.3.5.1 Demografia 
A análise da dinâmica demográfica, através de suas dimensões quantitativas, visa 
perceber o comportamento da população de modo a subsidiar a compreensão dos 
demais itens em estudo. 
Na Tabela 2.3.3.5.1-1  abaixo  é  apresentada  a  evolução  da  população  total  e  sua  
relação com as taxas de crescimento anual dos municípios da Microrregião de 
Telêmaco Borba nos períodos intercensitários de 1991-2000-2010. 
Tabela 2.3.3.5.1-1: População Total dos Municípios da Microrregião de Telêmaco Borba 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO TOTAL TGCA TGCA 

MICORREGIÃO DE 
TELÊMACO BORBA 1991 2000 2010 1991-

2000 
2000-
2010 

Imbaú 7.981 9.474 11.274 1,92% 1,75% 

Ortigueira 27.504 25.216 23.380 -0,96% -0,75% 

Reserva 23.900 23.977 25.172 0,04% 0,49% 

Telêmaco Borba 58.166 61.238 69.872 0,57% 1,33% 

Tibagi 16.423 18.434 19.344 1,29% 0,48% 

Ventania 6.336 8.024 9.957 2,66% 2,18% 

Total Microrregião 140.310 146.363 158.999 0,47% 0,83% 

Total Estado Paraná 8.448.713 9.563.458 10.444.526 1,39% 0,89% 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 
TGCA: Taxa geométrica de crescimento anual. 

A Microrregião de Telêmaco Borba é uma das microrregiões do estado de Paraná 
pertencente á mesorregião Centro Oriental Paranaense. Está dividida em seis 
municípios (Imbaú, Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania), e 
possui uma área total de 9.489,603 km2. Sua população foi contabilizada em 158.999 
habitantes pelo Censo Demográfico do IBGE (2010). 

O município mais populoso da microrregião é, certamente, Telêmaco Borba, com 
contingente populacional de quase 70 mil habitantes, quase o triplo do segundo maior 
município, Reserva, que contabilizou pouco mais de 25 mil habitantes em 2010. 
Ortigueira é o terceiro maior município em termos de população, com 23,4 mil 
habitantes. O menor dentre eles é Ventania, com quase 10 mil habitantes. 
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No período 1991-2000, a população da maioria dos municípios experimentou ligeiro 
crescimento, exceto Ortigueira que teve redução de população e Ventania que cresceu 
com considerável taxa de 2,66% ao ano. Na última década, entre 2000 e 2010, os 
municípios de Imbaú, Tibagi e Ventania tiveram uma leve queda na taxa em relação à 
etapa anterior, mas conservando ainda um crescimento positivo. Ventania com 2,18% 
a.a. ainda apresentou a maior dinâmica da microrregião, seguido de Ventania com 
2,18% e Imbaú ainda com um índice considerável de 1,75% a.a. 

A dinâmica vem se acelerando no município de Reserva que ampliou sua taxa 
geométrica de crescimento anual na última década, passando de 0,04% para 0,49%. 

Nos municípios de Telêmaco Borba e Reserva houve ligeiro crescimento da população 
nesse período. Por sua vez, Ortigueira apresentou de novo um crescimento negativo (-
0,75% a.a.).  
No geral, a microrregião de Telêmaco Borba cresceu a uma taxa geométrica anual de 
0,83%, acompanhando o ritmo de crescimento populacional do estado do Paraná, com 
taxa pouco maior, na ordem de 0,89% a.a. 

2.3.3.5.2 Economia 
As Tabelas 2.3.3.5.2-1 e 2.3.3.5.2-2 apresentam a evolução da economia dos 
municípios da Área de Influência Indireta (AII), expressada nos valores do PIB 
setorial, PIB per capita, e percentual de participação do PIB total dos anos 2000 e 
2009. Importante frisar que os valores analisados para o ano 2000 foram corrigidos 
pelo IGP-M (FGV), para que se pudesse ter uma base comparativa com os valores de 
2009. 
Quanto ao PIB de 2000, percebe-se que os maiores registros estão nos municípios de 
Telêmaco Borba e Tibagi que respondiam, respectivamente, pelos valores de R$ 
923.342.283 e R$ 294.519.345. Juntos correspondiam a 74,83% do PIB da 
microrregião de Telêmaco Borba para o ano de 2000. 

Em 2009, estes municípios ainda mantiveram-se com os maiores valores de PIB, 
sendo de R$ 1.230.714.897 e R$ 324.484.227. 

Nota-se o forte poderio econômico presente no município de Telêmaco Borba em 
comparação com os demais municípios da microrregião, com produto interno bruto 
muito superior ao segundo colocado em produção, o município de Tibagi. 

Apesar de Ortigueira e Reserva possuírem população superior ao município de Tibagi, 
suas produções ainda são inferiores a este município que, consequentemente, 
demonstra maior produtividade econômica. 
O potencial econômico da Microrregião ainda é pequeno comparado com a produção 
no estado do Paraná, onde sua participação relativa para o estado chegou apenas a 
1,14%  do  total.  Apesar  disso,  os  municípios  de  Telêmaco  Borba  e  Tibagi  
apresentaram em 2009 uma produtividade muito equivalente à do estado do Paraná 
(R$ 17,8 mil per capita), como se pode observar nas análises e tabelas apresentadas na 
sequência. 
Em termos de PIB per capita para o ano de 2000, verifica-se que todos os municípios 
apresentam índices de produtividade abaixo da registrada para o total da microrregião 
de Telêmaco Borba (R$ 11.118,92), exceto Telêmaco Borba e Tibagi, com uns valores 
superiores, atingindo R$ 15.077,93 e R$ 15.976,96 respectivamente. 
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Em 2009, esse panorama se manteve significativo o acréscimo experimentado por 
Telêmaco Borba, que passou a dispor o PIB per capita mais elevado dos municípios da 
microrregião, R$ 17.764,87. Todos os municípios tiverem crescimento na última 
década, exceto Ventania que passou de R$ 10.757,75 em 2000 para R$ 9.179,13 em 
2009. 

Com base nos dados de participação dos setores produtivos na composição do PIB 
para os municípios da AII no ano de 2000, observa-se que o setor de serviços foi o de 
maior participação no total da AII, registrando 41,38%. O setor que fica mais próximo 
deste percentual é o secundário, representado pelas indústrias, com 25,34%. A 
agropecuária é o último setor a apresentar percentual significativo dentre os 
municípios estudados, com 23,28%. A administração Pública participava com 12,22% 
do PIB, percentual incorporado nas somatórias do terceiro setor, enquanto que os 
impostos bateram a casa dos 10% de participação. 

De forma muito parecida, no ano de 2009 a microrregião continuou apresentando 
diversidade econômica e certo equilíbrio entre os setores, baixa participação da 
administração pública e arrecadação de impostos abaixo de 10% na composição 
relativa do PIB.  

Em 2009, o setor dos serviços segue representando a maior participação do PIB total 
da microrregião de Telêmaco Borba, com um pequeno decréscimo em comparação 
com o ano de 2000, registrando 40,33%. O setor industrial e a agropecuária se 
mantiveram em índices parecidos neste mesmo período, 25,45% e 23,36% 
respectivamente. 
No que tange às particularidades econômicas dos municípios que compõem a 
microrregião, Tibagi, Ortigueira e Reserva apresentam forte vocação para a 
agropecuária, com participação relativa do setor primário acima dos 40%. Tibagi 
atingiu no ano de 2009 49,44% de participação deste setor na composição econômica. 
Não muito distante em participação da agropecuária, Imbaú apresentou setor primário 
no ano de 2009 com 24,7% do PIB, segundo os dados do IBGE.  

Apesar de Tibagi apresentar a agropecuária como o alicerce da sua produção 
econômica, e pelo setor primário apresentar baixo valor agregado, são surpreendentes 
os números de produtividade deste município. Este apresentou no ano de 2009, 
segundo dados do IBGE, PIB per capita de R$ 16.707,91, muito próximo aos R$ 
17.764,87 de Telêmaco Borba, município mais industrializado da microrregião. 
Dentre os municípios da microrregião de Telêmaco Borba, Imbaú é o que contempla 
maior dependência econômica com o setor público, com participação relativa de quase 
trinta por cento da administração pública na formação do PIB. Isso mostra que este 
município concentra grande dependência das entidades governamentais no que tange 
aos investimentos econômicos e na oferta de emprego e geração de renda, já que boa 
parte dos munícipes devem trabalhar na produção iniciada pelas obras públicas, ou 
serem funcionários da prefeitura. Destaca-se que os municípios de Ortigueira e 
Ventania também apresentam elevada dependência econômica com o setor público. 
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Tabela 2.3.3.5.2-1: PIB Total, Setorial e Percentual de Participação Municípios Microrregião Telêmaco Borba (2000) 

2000* PIB 
TOTAL R$ 

PIB SETOR PRIM. PIB SETOR SEC. PIB SETOR TER. ADMIN. PÚBLICA** IMPOSTOS 
PIB PER 
CÁPITA 

R$ R$ %PART. 
PIB TOT. R$ %PART. 

PIB TOT. R$  %PART. 
PIB TOT. R$ % PART. 

PIB TOT. R$ %PART. 
PIB TOT. 

Imbaú 48.781.142 14.577.254 29,88 5.927.203 12,15 26.023.435 53,35 11.297.591 23,16 2.253.249 4,62 2.475,46 

Ortigueira 146.277.589 59.137.607 40,43 16.212.181 11,08 66.323.152 45,34 34.150.488 23,35 4.604.648 3,15 5.800,98 

Reserva 128.157.189 51.943.023 40,53 10.032.589 7,83 62.016.537 48,39 26.446.218 20,64 4.165.040 3,25 5.345,01 

Telêmaco Borba 923.342.283 43.753.399 4,74 361.949.297 39,20 380.786.696 41,24 88.010.867 9,53 136.852.891 14,82 15.077,93 

Tibagi 294.519.345 163.909.104 55,65 11.948.281 4,06 106.756.424 36,25 26.800.767 9,10 11.905.535 4,04 15.976,96 

Ventania 86.320.225 45.495.894 52,71 6.249.759 7,24 31.496.614 36,49 12.178.714 14,11 3.077.957 3,57 10.757,75 

Microrregião Telêmaco Borba 1.627.397.773 378.816.281 23,28 412.319.310 25,34 673.402.858 41,38 198.884.645 12,22 162.859.320 10,01 11.118,92 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2000 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2009 (in. Banco Central do Brasil/Calculadora do Cidadão, 2012) 
**Os valores de administração pública também estão contemplados na contabilização do PIB para o setor terciário da economia. 

Tabela 2.3.3.5.2-2: PIB Total, Setorial e Percentual de Participação Municípios Microrregião Telêmaco Borba (2009) 

2009 PIB 
TOTAL R$ 

PIB SETOR PRIM. PIB SETOR SEC. PIB SETOR TER. ADMIN. PÚBLICA* IMPOSTOS PIB PER 
CÁPITA 

R$ R$ %PART 
PIB.TOT R$ %PART 

PIB.TOT  R$ %PART 
PIB.TOT R$ % PART. 

PIB TOT. R$ %PART 
PIB.TOT 

Imbaú 65.769.676 16.230.569 24,68 8.816.879 13,41 37.055.709 56,34 19.529.363 29,69 3.666.519 5,57 5.462,60 

Ortigueira 207.916.855 94.892.286 45,64 12.182.453 5,86 90.310.100 43,44 40.414.517 19,44 10.532.016 5,07 8.316,01 

Reserva 231.634.007 97.117.159 41,93 14.447.407 6,24 110.708.901 47,79 41.132.791 17,76 9.360.540 4,04 9.210,83 

Telêmaco Borba 1.230.714.897 162.100.192 13,17 484.635.538 39,38 458.653.508 37,27 122.874.676 9,98 125.325.659 10,18 17.764,87 

Tibagi 324.484.227 160.419.226 49,44 15.142.947 4,67 132.765.965 40,92 39.101.425 12,05 16.156.089 4,98 16.707,91 

Ventania 103.164.284 39.499.330 38,29 15.526.161 15,05 43.158.162 41,83 20.892.704 20,25 4.980.631 4,83 9.179,13 

Microrregião Telêmaco Borba 2.163.683.946 570.258.762 23,36 550.751.385 25,45 872.652.345 40,33 283.945.476 13,12 170.021.454 7,86 13.608,16 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2009. *Os valores de administração pública também estão contemplados na contabilização do PIB para o setor terciário da economia. 
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2.3.3.5.3 Condições de vida 
Este tópico subsidia a compreensão dos recursos públicos e privados dos municípios 
da AII, revelando consequentemente a qualidade de vida da população residente. 
Questões sobre as condições de saúde, renda e educação são abordados, no que diz 
respeito aos níveis de qualidade e infraestrutura ofertada, através de indicadores 
síntese dessas dimensões. 
Como índice chave para a análise de tais condições, utilizou-se o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). Por existir uma defasagem neste indicador, já que os 
números  oficiais  remetem  ao  ano  de  2000,  e  não  havendo,  por  ora,  atualizações  do  
IDH, foram também incorporados três índices síntese em cada uma das temáticas 
abordadas,  sendo  o  Coeficiente  de  Mortalidade  Infantil  para  a  saúde,  o  Valor  do  
Rendimento Nominal Médio Mensal dos Domicílios, e a Taxa de Analfabetismo para 
a educação. 

2.3.3.5.3.1 IDH 

Há  muitos  anos  as  entidades  responsáveis  vêm  estabelecendo  a  prática  de  avaliar  o  
bem estar de uma população, e consequentemente, de classificar os países ou regiões, 
pelo tamanho de seu PIB per capita. Entretanto, o progresso humano e a evolução das 
condições de vida das pessoas não podem ser medidos apenas por sua dimensão 
econômica. 

Por isso, a busca constante por medidas socioeconômicas mais abrangentes, que 
incluam também outras dimensões fundamentais da vida e da condição humana, é 
muito presente na elaboração de indicadores síntese por parte de tais instituições. 
O IDH, criado no início da década de 90 para o PNUD (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) pelo conselheiro especial Mahbub ul Haq, é uma 
contribuição para essa busca, e combina três componentes básicos do 
desenvolvimento humano: 

 A longevidade, que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde 
da população; medida pela esperança de vida ao nascer; 

 A educação; medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e 
a taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino: fundamental, médio e 
superior; 

 A renda; medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per 
capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e 
regiões, através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra 
(PPC). 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas três dimensões em 
índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a 
combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1, o 
valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou 
região. 

Para que os indicadores possam ser combinados em um índice único, eles são 
transformados em índices parciais, cujos valores variam entre 0 e 1. A fórmula geral 
para a construção desses índices é: 
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Note-se, que os valores limites (pior e melhor) não coincidem com o pior e o melhor 
valores observados; são parâmetros relativamente estáveis, definidos pelo PNUD. 
Com base nestes valores e nos valores observados para o país ou região em questão, 
calculam-se os índices de Longevidade, Educação, e Renda. 

Índice de Longevidade 
O Índice de Longevidade (ILi) do país i, cuja esperança de vida ao nascer é Vi, é 
obtido através da aplicação direta da fórmula geral descrita acima, ou seja, para a 
aplicação da fórmula básica, adota-se como pior e melhor valores para a esperança de 
vida, respectivamente,  25 e 85 anos. 

Índice de Educação 
Para obter o Índice de Educação (IEi) do país i, cuja taxa de alfabetização de adultos é 
Ai e cuja taxa combinada de matrícula é Mi, primeiro transformamos as duas variáveis 
em índices usando a fórmula geral acima, utilizando 0% e 100% como os valores 
limites:e combinamos os dois índices, com os pesos referidos acima: 

Índice de Renda 
A construção do Índice de Renda (IRi) do país i, cujo PIB per capita é Yi, é um pouco 
mais complexa, e parte da hipótese de que a contribuição da renda para o 
desenvolvimento humano apresenta rendimentos decrescentes. 
Essa hipótese é incorporada ao cálculo do IDH através da função logarítmica. 
Portanto, o índice de Renda (IRi) do país i, cujo PIB per capita é Yi, é dado por: 
O  maior  valor  é  $40.000  PPC,  e  o  pior,  $100  PPC.  Todos  os  valores  são  em  dólar  
Paridade Poder de Compra, para garantir comparabilidade entre países, sendo que o 
valor da taxa de dólar PPC é dado pelo Banco Mundial.  

Índice de Desenvolvimento Humano 
O IDH do país i, cujos índices de longevidade, educação e renda são, respectivamente, 
ILi, IEi e IRi é a média aritmética simples dos três índices: 

O IDH varia entre os valores 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, mais alto 
será o nível de desenvolvimento humano do país. 

Para classificar os países em três grandes categorias o PNUD estabeleceu as seguintes 
faixas: 

0 < 0,5 IDH -  Baixo Desenvolvimento Humano 
0,5 < 0,8 IDH -  Médio Desenvolvimento Humano 

0,8 < 1 IDH - Alto Desenvolvimento Humano 

Evolução 1991-2000 Microrregião Telêmaco Borba 
Em 1991 todos os municípios apresentam IDH-Municipal de médio desenvolvimento 
humano, oscilando entre os índices de 0,528 para o município de Ortigueira e 0,704 
para o município de Telêmaco Borba. No ano 2000, os índices seguem entre as faixas 
que mostram um médio desenvolvimento humano, mais com um acréscimo 
considerável, passando a média da microrregião de 0,589 em 1991 para 0,672 em 
2000. 

A dimensão que mais evoluiu na média da microrregião foi a Educação, passando de 
0,633 em 1991 para 0,746 em 2000. Os municípios de Ortigueira, Tibagi e Ventania 
foram os que apresentaram maior evolução na educação neste período.  
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A Renda foi o índice que menos cresceu na média da microrregião no período 1991-
2000, passando de 0,555 para 0,621. 
O índice da Longevidade apresentou um crescimento levemente maior no período 
1991-2000 na média da microrregião de Telêmaco Borba (0,579-0,649). Em 
comparação com as médias do Estado de Paraná (0,678-0,747), a microrregião está 
bem abaixo dos níveis aceitáveis. 
Dentre os municípios da microrregião, Telêmaco Borba é o que se apresenta melhor 
posicionado no ranking estadual, 101º dentre os 604 municípios do Estado. No 
ranking nacional encontra-se na posição de número 1.408. Os demais municípios estão 
entre as posições 371 e 399 do Estado, sendo Ortigueira o que apresenta a pior 
situação no indicador. 

A questão social, segundo os indicadores do IDH (PNUD, 2000) é uma preocupação 
para  os  municípios  da  microrregião  de  Telêmaco  Borba,  com  exceção  de  Telêmaco  
Borba. A posição no ranking nacional dos municípios estudados mostra que esses 
estão muito aquém da média nacional, carecendo de infraestrutura e oportunidade para 
os munícipios. 
A Tabela 2.3.3.5.3.1-1 a seguir mostra a evolução dos índices de desenvolvimento 
humano na microrregião de Telêmaco Borba. 
Tabela 2.3.3.5.3.1-1: Índice de Desenvolvimento Humano, 1991-2000 

Município 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Educação Longevidade Renda Municipal 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Imbaú 0,610 0,704 0,559 0,630 0,544 0,604 0,571 0,646 

Ortigueira 0,532 0,687 0,521 0,608 0,531 0,566 0,528 0,620 

Reserva 0,612 0,702 0,522 0,632 0,519 0,603 0,551 0,646 

Telêmaco Borba 0,801 0,865 0,644 0,726 0,667 0,711 0,704 0,767 

Tibagi 0,653 0,774 0,604 0,668 0,535 0,615 0,597 0,686 

Ventania 0,588 0,741 0,623 0,630 0,532 0,625 0,581 0,665 

Média Microrregião Telêmaco Borba 0,633 0,746 0,579 0,649 0,555 0,621 0,589 0,672 

Estado Paraná 0,778 0,879 0,678 0,747 0,678 0,736 0,711 0,787 

Brasil 0,745 0,849 0,681 0,723 0,662 0,727 0,696 0,766 
Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano, 2001 

2.3.3.5.3.2 Coeficiente de Mortalidade Infantil 

Um dos indicadores síntese da situação da saúde e bem estar da população encontra-se 
expresso no Coeficiente de Mortalidade Infantil, representado pelo número de óbitos 
infantis (crianças até 1 ano de idade) por mil nascidos vivos. Com este indicador é 
possível, dentre outras conclusões, obter pistas para a qualidade de vida, saneamento e 
saúde dos habitantes de certa região. A OMS estabelece que os níveis aceitáveis deste 
índice estejam entre 6 e 7. 

Importante destacar que os municípios de menor população tendem a apresentar altos 
índices neste indicador mesmo quando há pouca ocorrência de óbitos durante 
determinado ano. Assim, torna-se importante verificar os resultados ao longo de um 
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período de anos. No caso, verificou-se o indicador para os municípios da Microrregião 
entre os anos de 2004 e 2008. 
No geral, a Microrregião de Telêmaco Borba apresenta altos índices no coeficiente de 
mortalidade infantil, com destaque para Imbaú e Ortigueira, contabilizando 26,7 e 
26,5 mortos a cada mil nascidos vivos em 2008, respectivamente. Esses dois 
municípios vem apresentando alguma oscilação ao longo do período verificado, onde 
em Ortigueira o índice mais baixo foi de 9,6 no ano de 2004, e em Imbaú no ano de 
2006 o indicador chegou a 9,5. 
Apesar do alto índice desses dois municípios em 2008, cabe destaque para a situação 
precária da saúde observada no município de Reserva, que atingiu em 2005 um 
coeficiente de 36,1 mortos a cada mil nascidos vivos, e com a melhor taxa em 2006, 
com 13,9. 
O município de Tibagi também apresentou fortes oscilações na mortalidade infantil, 
com período de melhores condições na saúde apresentadas no ano de 2007, quando 
atingiu a marca de 6,3. Porém, obteve grande alta no ano anterior, 2006, apresentando 
34,9 no indicador.  
Telêmaco Borba foi o município que apresentou as menores oscilações no coeficiente 
de mortalidade infantil, demonstrando maior equilíbrio no controle da área da saúde. 
Em 2004, sua maior marca no coeficiente, apresentou a marca de 25,6 mortos a cada 
mil nascidos vivos, baixando sequencialmente para 16,2 em 2005. No ano de 2008 o 
coeficiente de mortalidade infantil para este município foi de 16,0. 

Outro parâmetro a ser comparado é o indicador para o Brasil que atingiu em 2008 15,0 
mortos a cada mil nascidos vivos. Apesar da melhoria significativa ao longo dos anos, 
o país ainda se encontra muito acima dos limites estabelecidos pela OMS.  

Neste  ínterim  o  estado  do  Paraná,  pouco  melhor  que  os  valores  encontrados  para  o  
país, vêm decrescendo no indicador, partindo de 15,5 em 2004 e atingindo 13,1 em 
2008. 
Comparativamente, os municípios da microrregião estudada apresentam indicadores 
de saúde mais precários que os encontrados para o estado e para o país, o que lhes 
confere um quadro agravado na saúde da população.  

Na sequência é apresentada a Tabela 2.3.3.5.3.2-1 com  a  evolução  do  coeficiente  de  
mortalidade infantil entre os anos de 2004 e 2008, para os municípios da AII. 
Tabela 2.3.3.5.3.2-1: Coeficiente de Mortalidade Infantil, 2004 a 2008 

MUNICÍPIOS Ano 
MICORREGIÃO DE 
TELÊMACO BORBA 2004 2005 2006 2007 2008 

Imbaú 16,5 21,9 9,5 16,1 26,7 
Ortigueira 9,6 22,0 10,3 14,7 26,5 
Reserva 22,0 36,1 13,9 29,5 17,3 
Telêmaco Borba 25,6 16,2 16,9 17,1 16,0 
Tibagi 24,6 25,2 8,8 22,2 21,7 
Ventania 22,0 10,1 34,9 6,3 16,6 
Paraná 15,5 14,5 14,0 13,2 13,1 
Brasil 17,9 17,0 16,4 15,7 15,0 

Fonte: MS/DATASUS – Caderno de Informações de Saúde, 2010. 
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2.3.3.5.3.3 Taxa de Analfabetismo 

As informações expressas nesse item contemplam dados sobre o nível educacional da 
população da Microrregião de Telêmaco Borba. 

A educação na microrregião vem apresentando um quadro merecedor de atenção. No 
estado do Paraná, segundo dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010), 
5,8% da população acima de 10 anos de idade é analfabeta, melhor marca que o país 
no  geral  que  apresentou  para  o  mesmo  ano  9%  da  população  acima  de  10  anos  
analfabeta.  
Na microrregião de estudo, o único município que obteve melhores taxas foi 
Telêmaco Borba, com 6,7% da população analfabeta, ainda assim ficando acima da 
taxa  estadual.  Os  demais  municípios  apresentaram  taxas  acima  de  10%,  sendo  a  
situação mais crítica encontrada no município de Ortigueira, com 16,2% de 
analfabetismo. 

A Tabela 2.3.3.5.3.3-1 a seguir mostra as informações comentadas a respeito da 
evolução dos níveis de alfabetização nos municípios da microrregião de Telêmaco 
Borba. 
Tabela 2.3.3.5.3.3-1: Taxa de Analfabetismo, 2010 

MUNICÍPIOS População 
MICORREGIÃO DE 
TELÊMACO BORBA 

> 10anos 
alfabetizadas 

População com mais de 10 
anos de idade 

Taxa de 
Analfabetismo 

Imbaú 7.937 9.276 14,4% 
Ortigueira 16.364 19.539 16,2% 
Reserva 17.955 20.648 13,0% 
Telêmaco Borba 54.589 58.491 6,7% 
Tibagi 14.165 15.863 10,7% 
Ventania 7.170 8.271 13,3% 
Paraná 8.444.382 8.962.097 5,8% 
Brasil 147.385.581 161.990.266 9,0% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

2.3.3.5.3.4 Rendimento Médio  

Como indicador complementar da avaliação das condições de vida da população, 
especificamente no campo da renda monetária, foi utilizado o rendimento médio 
mensal por domicílio, extraído das informações do Censo Demográfico do IBGE para 
o ano de 2010.  

Em termos de renda, acompanhando os índices de produção e produtividade, 
Telêmaco Borba é o município com melhor rendimento médio mensal domiciliar na 
microrregião estudada, com R$ 1.951,36 por domicílio. Ainda assim, este valor está 
abaixo do rendimento médio estadual, que apresentou em 2010, segundo dados do 
Censo Demográfico do IBGE, valores médios entre os domicílios de R$ 2.302,79. O 
Brasil contempla rendimento domiciliar médio na ordem de R$ 2.126,66, o que mostra 
superioridade do estado do Paraná sobre a média do país. Porém, observam-se piores 
condições de rendimento da microrregião de Telêmaco Borba. 

Dentre os municípios da AII, Ortigueira tem os piores níveis de rendimento médio, 
com R$ 1.066,78 por domicílio, o que chega a atingir a soma de dois salários mínimos 
por residência mensalmente.  
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Tibagi é a segunda melhor condição de renda média mensal domiciliar na 
microrregião, com R$ 1.512,69, seguido de Imbaú com R$ 1.226,72. 
A Tabela 2.3.3.5.3.4-1 a seguir apresenta os indicadores de renda para os municípios 
de microrregião de Telêmaco Borba. 
Tabela 2.3.3.5.3.4-1: Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal, 2010 

MUNICÍPIOS Rendimento Médio 
MICORREGIÃO DE TELÊMACO BORBA R$ de 2010 

Imbaú 1.226,72 
Ortigueira 1.066,78 
Reserva 1.194,07 
Telêmaco Borba 1.951,36 
Tibagi 1.512,69 
Ventania 1.196,19 
Paraná 2.302,79 
Brasil 2.126,66 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico, 2010 

2.3.3.6 Diagnóstico Socioeconômico da AID 
A seguir é apresentado o diagnóstico socioeconômico da Área de Influência Direta 
(AID), que abrange a área dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, dividido 
nos capítulos de demografia, economia, desenvolvimento social e condições de vida 
da população, uso e ocupação das terras e organização social e institucional. 

2.3.3.6.1 Demografia 
Telêmaco Borba é um município do Estado de Paraná, sede da microrregião que leva 
o seu nome e pertencente à mesorregião Centro Oriental Paranaense, juntamente com 
o município de Ortigueira, ambos compondo a Área de Influência Direta dos impactos 
previstos do empreendimento em análise. Localizados na Região Sul do país, somam 
3.843,59 km2, sendo 1.382,863 km2 de extensão territorial em Telêmaco Borba e 
2.460,72 km2 em Ortigueira. 
Contabilizando um contingente populacional de 69.872 habitantes segundo o Censo 
Demográfico do IBGE de 2010, o município de Telêmaco Borba contempla uma 
densidade demográfica de 51 habitantes por quilômetro quadrado. Já Ortigueira que 
contabiliza uma população de 23.380 habitantes, possui densidade demográfica de 10 
habitantes por quilômetro quadrado. Com essas observações, nota-se o adensamento 
populacional muito mais evidente no município de Telêmaco Borba. 
Além de maior em contingente populacional e adensamento, Telêmaco Borba ainda 
caracteriza-se pela urbanização muito mais evidente, abrangendo 97,95% das 
residências em área urbana. Ortigueira, menos urbanizada, contempla um grau de 
urbanização de apenas 41%, evidenciando provável economia baseada no setor 
primário. 

2.3.3.6.1.1 Distribuição e Crescimento da População 

A análise do grau de urbanização além de mensurar o processo de urbanização de um 
determinado espaço, permite subsidiar processos de planejamento e o entendimento da 
rede de serviços sociais e da infraestrutura urbana. 
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No período 1991-2000, a população de Telêmaco Borba teve uma taxa geométrica de 
crescimento anual de 0,57%, passando de 58.166 em 1991 para 61.238 em 2000. A 
taxa de urbanização cresceu 7,80%, passando de 87,49% em 1991 para 95,29% em 
2000. Em esse ano, a população do município representava 0,64% da população do 
Estado de Paraná, e 0,04% da população do País. 

No último decênio, entre 2000 e 2010, o município apresentou taxas de crescimento 
anual de 1,33% a.a, alcançando os atuais 69.872 habitantes, segundo dados do último 
Censo Demográfico do IBGE. A taxa de urbanização aumentou ligeiramente, 
passando de 95,29% em 2000 para 97,95% em 2010.  

O município de Ortigueira, em contrapartida, vem apresentando queda na sua 
população nas últimas duas décadas. No primeiro decênio analisado, 1991 a 2000, a 
taxa de crescimento média anual foi negativa em -0,96%, e na última década de -
0,75% ao ano. A urbanização no município aumentou em ritmo acelerado, apesar de 
grande  parte  dos  moradores  viverem  em  área  rural  ainda  hoje,  cerca  de  60%  da  
população. A urbanização praticamente dobrou nas últimas duas décadas, saindo de 
quase 20% em 1991 para pouco mais de 40% em 2010.  
Essa evolução decrescente no município de Ortigueira, aliado ao processo de 
polarização dos municípios maiores e mais estruturados, além do forte processo de 
urbanização experimentado pelos municípios da região, deve ser responsável pela 
redução  no  contingente  em  Ortigueira.  O  êxodo  rural  e  a  busca  por  melhores  
condições de vida, oportunidade de trabalho e busca por instituições educacionais, 
principalmente de nível superior, são fortes vetores da retração populacional neste 
município. 
A Tabela 2.3.3.6.1.1-1 apresenta o grau de urbanização e evolução da população rural 
e urbana nos anos de 1991, 2000 e 2010. As Figuras 2.3.3.6.1.1-1 e 2.3.3.6.1.1-2 
apresentam a dinâmica populacional ao longo de 20 anos, e a dinâmica de urbanização 
no mesmo período. 
Tabela 2.3.3.6.1.1-1: População por Situação de Domicílio, 1991, 2000 e 2010 

 
1991 2000 2010 TGCA 

1991-2000 
TGCA 

2000-2010 

Telêmaco Borba 

População Total: 58.166 61.238 69.872 0,57% 1,33% 

Urbana: 50.887 58.354 68.440 1,53% 1,61% 

Rural: 7.279 2.884 1.432 -9,78% -6,76% 

Taxa de Urbanização: 87,49% 95,29% 97,95% - - 

Ortigueira 

População Total: 27.504 25.216 23.380 -0,96% -0,75% 

Urbana: 5.412 8.363 9.587 4,95% 1,38% 

Rural: 22.092 16.853 13.793 -2,96% -1,98% 

Taxa de Urbanização: 19,68% 33,17% 41,01% - - 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1999, 2000 e 2010. 
TGCA: Taxa geométrica de crescimento anual. 
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Figura 2.3.3.6.1.1-1: População Total, Rural e Urbana em Telêmaco Borba (1991, 2000 e 
2010). Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010 

 
Figura 2.3.3.6.1.1-2: População Total, Rural e Urbana em Ortigueira (1991, 2000 e 
2010). Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010 

2.3.3.6.1.2 Composição por Sexo 

De acordo com os dados obtidos pelo Censo Demográfico IBGE para os anos 1991, 
2000 e 2010, a população masculina e feminina praticamente se equivale em 
Telêmaco Borba com pequeno acréscimo na população feminina, como aponta a 
Figura 2.3.3.6.1.2-1 a seguir: 
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Figura 2.3.3.6.1.2-1: Distribuição relativa da população por sexo em Telêmaco Borba. 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010 

Em Ortigueira, a distribuição é menos equivalente, prevalecendo o contingente de 
homens no município, segundo dados do IBGE (2010). Ao longo das duas últimas 
décadas, a proporção de homens e mulheres vem se mantendo no município, com 
preponderância do gênero masculino (Figura 2.3.3.6.1.2-2). 

 
Figura 2.3.3.6.1.2-2: Distribuição relativa da população por sexo em Ortigueira. Fonte: 
IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010 

A seguir, é apresentada a Tabela 2.3.3.6.1.2-1 com os resultados do indicador de razão 
de sexo, onde se observa a proporção maior de homens no município de Ortigueira, e 
maior de mulheres no município de Telêmaco Borba.  
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Tabela 2.3.3.6.1.2-1: Tabela: Razão de Sexo 

 
1991 2000 2010 

Telêmaco Borba 

Homens 32.270 30.014 34.386 

Mulheres 32.693 31.224 35.486 

Razão de Sexo 0,99 0,96 0,97 

Ortigueira 

Homens 14.227 13.098 12.078 

Mulheres 13.277 12.118 11.302 

Razão de Sexo 1,07 1,08 1,07 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1999, 2000 e 2010. 

2.3.3.6.1.3 Composição Etária 

No que diz respeito ao perfil etário da população, nos anos 90 os cidadãos de 
Telêmaco Borba eram compostos em grande parte por população jovem. 19.933 
habitantes tinham menos de 15 anos e 35.868 entre 15 e 64 anos. A população acima 
dos 65 anos era composta por um total de 2.365 habitantes em 1991. A razão de 
dependência na década de 90 chegava a 62,17% (Figura 2.3.3.6.1.3-1), revelando que 
a disponibilidade de mão de obra era proporcionalmente pequena para a 
sustentabilidade econômico-financeira da população. O descompasso na razão de 
dependência foi se abrandando ao longo de duas décadas, chegando a 53,94% em 
2000, e caindo para 48,20% em 2010 (IBGE, 2010) (Tabela 2.3.3.6.1.3-1). 
Tabela 2.3.3.6.1.3-1: Estrutura etária e razão de dependência (1991, 2000 e 2010) 

Telêmaco Borba 1991 2000 2010 

Menos de 15 anos: 19.933 18.119 17.951 

15 a 64 anos: 35.868 39.781 47.147 

65 anos e mais: 2.365 3.338 4.774 

Razão de Dependência: 62,17% 53,94% 48,20% 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 
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Figura 2.3.3.6.1.3-1: Pirâmide Etária Telêmaco Borba. 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 

Em Ortigueira, a composição etária na década de 90 contabilizava grande número de 
jovens, a exemplo de Telêmaco Borba, contando com 10.579 habitantes menores de 
15 anos de idade, o equivalente a 38,5% da sua população em 1991. Em 2000 e em 
2010 o município passa a abarcar uma população em faixa etária propícia à produção, 
entre 15 e 64 anos de idade, e também vem aumentando o número de população acima 
dos 65 anos (Figura 2.3.3.6.1.3-2). 
A razão de dependência deste município, desde os anos 90, vem demonstrando a farta 
disponibilidade de mão de obra por abranger população adulta em proporção maior 
que as duas faixas extremas do seu contingente. Em 2010, o indicador foi de 33,7% de 
dependência, 10,2 pontos percentuais abaixo do valor apresentado em 1991, segundo 
dados do IBGE (2010) (Tabela 2.3.3.6.1.3-2).  
Tabela 2.3.3.6.1.3-2: Tabela: Estrutura etária e razão de dependência (1991, 2000 e 
2010). 

Ortigueira 1991 2000 2010 

Menos de 15 anos: 10.579 8.129 6.306 

15 a 64 anos: 15.692 15.615 15.328 

65 anos e mais: 1.233 1.220 1.493 

Razão de Dependência: 42,9% 37,4% 33,7% 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 
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Figura 2.3.3.6.1.3-2: Pirâmide Etária Ortigueira 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 

2.3.3.6.1.4 Longevidade, Fecundidade e Mortalidade Infantil 

Um dos indicadores síntese da situação da saúde e bem estar da população encontra-se 
expresso no Coeficiente de Mortalidade Infantil, representado pelo número de óbitos 
infantis (crianças até 1 ano de idade) por mil nascidos vivos. Com este indicador é 
possível, dentre outras conclusões, obter pistas para a qualidade de vida, saneamento e 
saúde dos habitantes de certa região. A OMS estabelece que os níveis aceitáveis deste 
índice estejam entre 6 e 7. 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil em Telêmaco Borba diminuiu 
51,69%, passando de 45,27 por mil nascidos vivos em 1991 para 21,87 a cada mil 
nascidos vivos em 2000. Em 2010, este índice subiu para 22,30, sendo que entre 2002 
e 2010 o ano com maior elevação foi em 2004 com 25,60 no coeficiente.  

O município de Ortigueira apresentava no ano 1991 uma taxa de mortalidade infantil 
muito elevada, com 80,17 por mil nascidos vivos. Em 2000 esse índice diminuiu 
47,21% respeito ao ano 1991, passando para 42,32 (por mil nascidos vivos). No ano 
2010, este índice atingiu 20,30. Isso mostra que houve uma melhoria significativa 
neste indicador, consequentemente motivada pelas melhorias em infraestrutura em 
saúde e educação do município. Apesar da melhoria no indicador nos últimos anos, os 
índices ainda encontram-se elevados, quando comparados com os padrões 
estabelecidos pela OMS, mais do triplo no ano de 2010. 

Outro parâmetro a ser comparado é o indicador para o Brasil que atingiu em 2010 
19,88 mortos a cada mil nascidos vivos. Apesar da melhoria significativa ao longo dos 
anos, o país ainda se encontra muito acima dos limites estabelecidos pela OMS. 
Telêmaco Borba e Ortigueira encontram-se acima da média do país neste indicador.  

O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) observa em seus 
estudos sobre desenvolvimento humano, outros dois indicadores de saúde e bem estar: 
a esperança de vida ao nascer e a taxa de fecundidade. O primeiro apoia-se na 
expectativa de anos de vida do indivíduo a partir do seu nascimento e o segundo o 
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número médio de filhos por mulher. Em Telêmaco Borba, a esperança de vida ao 
nascer cresceu 4,90 anos, passando de 63,66 anos em 1991 para 68,56 anos em 2000, 
enquanto que a fecundidade caiu de 2,90 em 1991 para 2,80 filhos por mulher no ano 
2000. Quanto ao município de Ortigueira, a esperança de vida ao nascer passou de 
56,26 anos em 1991 para 61,46 anos em 2000, crescendo 5,20 anos. A fecundidade 
experimentou uma queda considerável, passando de 4,6 filhos em 1991 para 2,9 no 
ano 2000. 
Tabela 2.3.3.6.1.4-1: Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade (1991, 
2000 e 2010). 

 
1991 2000 2010 

Telêmaco Borba 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos 
vivos) 45,3 21,9 22,3 

Esperança de vida ao nascer (anos) 63,7 68,6 N/D 

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 2,9 2,8 N/D 

Ortigueira 

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos 
vivos) 80,2 42,3 20,3 

Esperança de vida ao nascer (anos) 56,3 61,5 N/D 

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 4,6 2,9 N/D 

Fonte: MS/Datasus e SESA, 2010 
N/D: Não Disponível 

2.3.3.6.1.5 Fluxos Migratórios 

O fluxo migratório no Brasil tem diversas origens, principalmente alavancado por 
fatores econômicos, e ocorre em praticamente todo o seu território.  
A busca por emprego, melhores salários e maior qualidade de vida são os principais 
motivadores dos processos migratórios, com objetivos de se instalar de forma 
permanente ou temporária na região de destino. 

Com o desenvolvimento econômico da região onde se encontram os municípios 
formadores da AID, alicerçado pela instalação de indústrias de porte, houve, segundo 
os  dados  do  último  Censo  Demográfico  do  IBGE,  uma  considerável  massa  
populacional migrante da região sudeste, em especial do estado de São Paulo para os 
municípios estudados.  
Da população total residente em Telêmaco Borba, 4.684 pessoas são nascidas em 
outros estados do país, e desses 2.778 são naturais da macrorregião sudeste. O 
contingente total de pessoas nascidas em outros estados representa 6,7% da população 
total. 
Em  Ortigueira,  muito  semelhante  ao  seu  vizinho  Telêmaco  Borba,  6,4%  da  sua  
população nasceram em outros estados do país. 
A  Tabela  2.3.3.6.1.5-1,  a  seguir,  apresenta  a  população  residente  nos  municípios  de  
estudo, por local de nascimento. 
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Tabela 2.3.3.6.1.5-1: População Residente por Local de Nascimento  

UF Telêmaco Borba Ortigueira 
 Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Rondônia 21 14 7 6 0 6 

Pará 28 10 18 0 0 0 

REGIÃO 
NORTE 49 24 25 6 0 6 

Maranhão 167 77 90 10 0 10 

Ceará 33 11 22 10 0 10 

Rio Grande 
do Norte 34 12 22 0 0 0 

Paraíba 29 20 9 11 11 0 

Pernambuco 108 62 46 56 33 23 

Alagoas 29 12 17 21 21 0 

Sergipe 40 15 25 12 12 0 

Bahia 141 102 39 87 63 24 

REGIÃO 
NORDESTE 581 311 270 207 140 67 

Minas 
Gerais 550 299 251 442 201 241 

Espírito 
Santo 39 21 18 20 10 10 

Rio de 
Janeiro 65 44 21 76 51 25 

São Paulo 2.124 950 1.174 584 342 242 

REGIÃO 
SUDESTE 2.778 1.314 1.464 1.122 604 518 

Santa 
Catarina 721 356 365 66 41 25 

Rio Grande 
do Sul 332 131 201 65 26 39 

REGIÃO 
SUL 1.053 487 566 131 67 64 

Mato Grosso 
do Sul 63 30 33 26 15 11 

Mato Grosso 97 46 51 0 0 0 

Goiás 54 44 10 0 0 0 

Distrito 
Federal 9 0 9 0 0 0 

REGIÃO 
CENTRO-
OESTE 

223 120 103 26 15 11 

Estrangeiros 76 43 33 8 8 0 

TOTAL 4.760 2.299 2.461 1.500 834 666 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
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Apesar do volume de pessoas nascidas fora do estado que residem no município, a 
proxy da imigração e emigração entre os anos 1995 e 2000 em Telêmaco Borba e 
Ortigueira revela um contingente maior da população migrando para outras regiões, 
em especial para municípios paraenses.  
A troca líquida migratória resultou em uma perda de 2.327 habitantes em Telêmaco 
Borba, e 1.157 em Ortigueira no período analisado, conforme os dados do Censo 
Demográfico do IBGE para o ano de 2000, apresentado na tabela 2.3.3.6.1.5-2 a 
seguir. 
Tabela 2.3.3.6.1.5-2: Fluxo Migratório dos Municípios no período 1995/2000. 

MUNICÍPIOS 

INTERMUNICIPAIS DE DATA FIXA TAXAS 
LÍQUIDA

S 
DE 

MIGRAÇ
ÃO 

(%) 

IMIGRANTES  EMIGRANTES  TROCAS LÍQUIDAS 
MIGRATÓRIAS 

Intra-
estad
uais 

Interestaduais TOTAL 
Intra-
estadu

ais 
Interestaduais TOTAL 

Intra-
estadu

ais 
Interestaduais TOTAL 

Telêmaco 
Borba 4.424 694 5.117 6.751 738 7.488 -2.327 -44 -2.371 -4,31 

Ortigueira 1.925 322 2.246 3.082 510 3.592 -1.157 -189 -1.346 -5,97 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 

Além dos fluxos migratórios, a região de estudo sofre os efeitos provocados pelo 
movimento  pendular.  Como  se  observou  no  capítulo  referente  à  Rede  Urbana,  o  
município de Telêmaco Borba faz importante papel polarizador na configuração da 
rede de influência, por sua oferta de produtos e serviços. Municípios do entorno, e, 
principalmente da microrregião de mesmo nome, buscam constantemente os produtos 
e serviços ofertados em Telêmaco Borba, gerando movimentos diários na articulação 
viária. Os habitantes do município de Ortigueira também se abastecem da 
infraestrutura, comércio e serviço de Telêmaco Borba. 
Segundo entrevistas realizadas pela FUNBIO, em Ortigueira e os dados secundários 
analisados, a migração não é um fenômeno recente nessa municipalidade e está 
relacionada com a busca por melhores oportunidades de emprego e estudo. Já em 
Telêmaco Borba, as motivações estão restritas às oportunidades de estudo. 
 

2.3.3.6.1.6 Projeções Populacionais 

A projeção de crescimento populacional para o Município de Telêmaco Borba para os 
próximos 22 anos evidencia alta dinâmica de crescimento, ao contrário do Município 
de Ortigueira, que demonstra dinâmica negativa de crescimento, como se observa nos 
dados apresentados na tabela 2.3.3.6.1.6 
Em Telêmaco Borba, com base nos censos de 1991 e 2000, verifica-se o aumento de 
0,57% no crescimento da população. Entre 2000 e 2010, houve incremento de 
aproximadamente 1,32% no aumento da população. Numa projeção entre 2010 e 2015 
o incremento seria de 1,53%. Entre 2015 e 2020, passaria a 1,33%, tendo leve 
inflexão. No último período da projeção, tem-se outra inflexão nos valores, chegando 
a 1,17% no incremento. Em números absolutos, a projeção indica que em 2025, a 
população de Telêmaco Borba atingirá os 104.458 habitantes, tendo em 2010, segundo 
Censo do IBGE, 69.872 habitantes. 
Na cidade de Ortigueira, tem-se, através da projeção populacional obtida significativa 
diminuição da população residente da cidade. No Censo Demográfico do IBGE, feito 
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em 1991, a população residente em Ortigueira era de 23.380 habitantes, passando para 
apenas 13.064 habitantes em 2025, através dos dados da projeção. Essa involução no 
período entre 1991 e 2000 é contrariada, mantendo 0,96% de incremento. Já entre os 
períodos de 2000 e 2010 a involução evidencia-se através de -2,11% de incremento na 
população, diminuindo ainda mais nos períodos seguintes. Entre os períodos de 2015 a 
2020, a projeção indica involução de -2,61% e no período seguinte, compreendido 
entre os anos de 2020 e 2025, a involução é de -3,42%. Em números absolutos, a 
população de Ortigueira passará, segundo a projeção elaborada, de 27.504 habitantes 
em 2010 para 13.064 habitantes em 2025. 
Tabela 2.3.3.6.1.6-1: Projeção de População Residente para Telêmaco Borba e 
Ortigueira em 2025. 

Ano População em Telêmaco Borba População em Ortigueira 

2010 69.872 27.504 

2011 72.178 26.541 

2012 74.484 25.579 
2013 76.789 24.616 

2014 79.095 23.653 

2015 81.401 22.691 

2016 83.707 21.728 
2017 86.012 20.766 

2018 88.318 19.803 

2019 90.624 18.840 

2020 92.930 17.878 
2021 95.236 16.915 

2022 97.541 15.952 

2023 99.847 14.990 

2024 102.153 14.027 

2025 104.459 13.064 
Fonte: Equipe técnica 

 

2.3.3.6.2 Economia 
Os  estudos  sobre  a  economia  apresentados  a  seguir  demonstram  o  tamanho  e  a  
dinâmica da produção dos municípios, observados os dados ao longo de um período 
de tempo. Os dados de produção são provenientes do IBGE com valores corrigidos, 
sempre que necessário pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas para se formar uma 
base comparativa de informações.  

São também abordadas a produtividade e o poder de produção dos municípios no que 
tange à mão de obra disponível, a potencialidade econômica e a renda gerada. 

Por fim, são observadas as interdependências econômicas da administração pública, 
contrabalançando os repasses financeiros, os investimentos públicos e o poderio 
produtivo e de contratação dos municípios da AID. 
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2.3.3.6.2.1 Porte, Dinâmica e Setores Econômicos 
A economia  de  Telêmaco Borba  funde-se,  sobretudo,  no  setor  secundário  e  no  setor  
terciário, com 39,38% e 37,27% respectivamente de participação na formação do 
Produto Interno Bruto (2009). 
O município de Ortigueira, com perfil econômico diferente de Telêmaco Borba, tem 
sua economia baseada na produção agropecuária, que representa 45,64% do PIB. Este 
setor apresenta produtos de pequeno valor agregado, o que faz com que sua 
participação acabe não se sobressaltando sobre os demais setores econômicos. Por 
contribuir  com  quase  a  metade  do  PIB  de  Ortigueira,  o  setor  primário  da  economia  
tem grande representatividade. 
Por este e outros fatores, cabe destaque em Ortigueira para o setor terciário, 
representado pelo comércio e serviço, que participa com apenas 14% do PIB. Esta e 
outras economias dividem espaço com a administração pública que abarca 19,44% do 
PIB municipal, participação relevante que demonstra certa dependência com a 
máquina pública na dinâmica econômica municipal. 

No total, o PIB dos municípios da AID vem crescendo anualmente a uma importante 
taxa, 3,24% a.a. em Telêmaco Borba e 3,98% a.a. em Ortigueira. O setor primário dos 
municípios obteve importantes marcas no período 2000-2009, demonstrando taxas de 
15,66% a.a. na dinâmica de Telêmaco Borba e 5,39% a.a. em Ortigueira.  

A arrecadação de tributos no município de Ortigueira apresentou aumento 
significativo, contabilizando 9,3% de crescimento anual. Telêmaco Borba não 
acompanhou essa dinâmica na arrecadação de impostos municipais, apresentando taxa 
de crescimento negativa de -0,97%a.a.  
Outro setor com decréscimo na produtividade foi o setor industrial em Ortigueira com 
taxa  de  -3,14%  a.a..  Ao  revés,  Telêmaco  Borba  apresentou  crescimento  do  setor  no  
município com taxa de 3,3%a.a. 

O PIB municipal de Telêmaco Borba somou em 2009 o montante de R$ 1.230 
milhões, muito superior a Ortigueira que contabilizou um PIB no mesmo ano de R$ 
208 milhões.  
A Tabela 2.3.3.6.2.1-1a seguir apresenta os dados do PIB total, setorial e respectivas 
participações para os municípios da AID. Na sequência, são apresentadas algumas 
fotos ilustrando atividades econômicas testemunhadas na campanha de campo 
realizada no mês de novembro de 2012 pela equipe técnica do presente diagnóstico. 
Tabela 2.3.3.6.2.1-1: PIB Total, Setorial e Percentual de Participação em 2000 e 2009. 

2000* % PART. 
PIB TOT. 2009 % PART. 

PIB TOT. TGCA 

TELÊMACO BORBA  

PIB TOTAL 923.342.283 - 1.230.714.897 - 3,24 
PIB SETOR PRIMÁRIO 43.753.399 4,74 162.100.192 13,17 15,66 
PIB SETOR SECUNDÁRIO 361.949.297 39,20 484.635.538 39,38 3,30 
PIB SETOR TERCIÁRIO 380.786.696 41,24 458.653.508 37,27 2,09 
ADMIN. PÚBLICA** 88.010.867 9,53 122.874.676 9,98 3,78 
IMPOSTOS 136.852.891 14,82 125.325.659 10,18 -0,97 
PIB PER CÁPITA 15.077,93 - 17.764,87 - 1,84 

ORTIGUEIRA  
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PIB TOTAL 146.277.589 - 207.916.855 - 3,98 
PIB SETOR PRIMÁRIO 59.137.607 40,43 94.892.286 45,64 5,39 
PIB SETOR SECUNDÁRIO 16.212.181 11,08 12.182.453 5,86 -3,13 
PIB SETOR TERCIÁRIO 66.323.152 45,34 90.310.100 43,44 3,49 
ADMIN. PÚBLICA** 34.150.488 23,35 40.414.517 19,44 1,89 
IMPOSTOS 4.604.648 3,15 10.532.016 5,07 9,63 
PIB PER CÁPITA 5.800,98 - 8.316,01 - 4,08 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2009 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2009 (in. Banco Central do Brasil/Calculadora do 
Cidadão, 2012) 
**Os valores de administração pública também estão contemplados na contabilização do PIB para o 
setor terciário da economia. 

 

Figura 2.3.3.6.2.1-1: Vista do prédio da 
Prefeitura de Telêmaco Borba, os serviços 
da administração pública contribuem com 
parte significativa do PIB terciário do 
município. 

 

 

Figura 2.3.3.6.2.1-2: Indústria produtora 
de celulose no município de Telêmaco 
Borba, o setor secundário representa a 
maior parte da fonte de receita na 
economia do município. 

Fonte: Equipe Técnica 
 

 

Figura 2.3.3.6.2.1-3: Hotel em Telêmaco 
Borba, o setor terciário representa boa 
parte da participação na formação do PIB 
no município. 

 

Figura 2.3.3.6.2.1-4: Área rural em 
Telêmaco Borba. No município 
encontram-se vastas áreas dedicadas a 
silvicultura. 

Fonte: Equipe Técnica 
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Figura 2.3.3.6.2.1-5: Área rural 
apresentando amplia área de lavoura. O 
município de Ortigueira tem sua economia 
baseada na produção agropecuária. 

 

Figura 2.3.3.6.2.1-6: Comércio na área 
urbana de Ortigueira. O setor terciário 
representa a segunda fonte de receita na 
economia do município. 

Fonte: Equipe Técnica 
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2.3.3.6.2.2 Oferta de Trabalho, Emprego e Renda 

Como observado nos setores de maior produção nos municípios da AID, verifica-se 
maior importância do setor agropecuário em Ortigueira e do setor industrial em 
Telêmaco Borba. 
Os empregos em Telêmaco Borba concentram-se basicamente no setor industrial e no 
comércio e serviço, que geram 5.700 e 7.080 postos de trabalho no município, 
respectivamente, equivalendo a 82,2% do total dos empregos. A administração pública 
neste município é responsável por 12,9% dos empregos ofertados, e a construção civil 
por 3,5%. No total são 15.549 postos de trabalho distribuídos por 1.418 
estabelecimentos. 
O município de Ortigueira, por sua vez, apresenta grande dependência com a 
administração pública, no que tange a oferta de trabalho. Este setor é responsável por 
36,3% da oferta de empregos, enquanto que o comércio e serviço, segundo maior 
contribuinte da contratação de mão de obra, apresenta participação de 31%. Destaque 
deve ser dado ao setor agropecuário que abarca 18,4% dos empregos no município. 
No total são 2.282 postos de trabalho em 459 estabelecimentos. 
As Tabelas 2.3.3.6.2.2-1 e 2.3.3.6.2.2-2 a seguir apresentam dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, com informações a respeito do emprego formal e número de 
estabelecimentos para o ano de 2010, evidenciando essa situação. 
Tabela 2.3.3.6.2.2-1: Estabelecimentos e Empregos Formais por Setor de Atividade no 
Município de Telêmaco Borba. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELE-
CIMENTOS EMPREGOS 

 Indústria de produtos minerais não metálicos   9 45 
 Indústria metalúrgica   23 92 
 Indústria mecânica   10 212 
 Indústria de materiais elétricos e de comunicação   1 1 
 Indústria de materiais de transporte   1 1 
 Indústria da madeira e do mobiliário   69 2.719 
 Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica   13 2.299 
 Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod.sim.e 
ind.diversa   5 17 

 Indústria química,prod.farmac.,veterin.,perf.,sabões,velas e 
mat.plást.   8 173 

 Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos   8 23 
 Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico   25 118 
 Construção civil   59 551 
 Comércio varejista   674 2.908 
 Comércio atacadista   36 132 
 Instituições de crédito, seguro e de capitalização   13 125 
 Administradoras de imóveis,valores mobil., serv.técn.profis., 
aux.ativ.econ.   81 1.087 

 Transporte e comunicações   98 1.403 
 Serviços de alojamento,alim.,reparo,manut.,radiodifusão e 
televisão   127 634 

 Serviços médicos, odontológicos e veterinários   72 404 
 Ensino   19 387 
 Administração pública direta e indireta   4 2.005 
 Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal 
e pesca   60 202 

 TOTAL   1.418 15.549 
Fonte: MTE/RAIS, 2010 
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Tabela 2.3.3.6.2.2-2: Estabelecimentos e Empregos Formais por Setor de Atividade no 
Município de Ortigueira. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELE-
CIMENTOS EMPREGOS 

Indústria de extração de minerais   1 1 

 Indústria de produtos minerais não metálicos   16 219 

 Indústria metalúrgica   3 2 

 Indústria da madeira e do mobiliário   3 14 
 Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod.sim.e 
ind.diversa   1 3 

 Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos   1 1 

 Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico   4 22 

 Construção civil   6 62 

 Comércio varejista   128 428 

 Comércio atacadista   4 17 

 Instituições de crédito, seguro e de capitalização   2 15 
 Administradoras de imóveis,valores 
mobil.,serv.técn.profis.,aux.ativ.econ.   16 98 

 Transporte e comunicações   15 43 
 Serviços de alojamento,alim.,reparo,manut.,radiodifusão e 
televisão   24 71 

 Serviços médicos, odontológicos e veterinários   2 31 

 Ensino   2 5 

 Administração pública direta e indireta   2 829 
 Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal 
e pesca   229 421 

 TOTAL   459 2.282 
Fonte: MTE/RAIS, 2010 

 População Economicamente Ativa - PEA e População Ocupada - PO 

A população economicamente ativa demonstra a força de trabalho disponível nos 
municípios. São pessoas em idade ativa e que estão disponíveis para a produção, 
empregadas ou não no mercado de trabalho. 
No município de Telêmaco Borba são 32.418 pessoas formando a massa trabalhadora, 
e em Ortigueira 12.110. Os dois municípios juntos somam 44.528 habitantes 
disponíveis ao mercado de trabalho. 

Em 2010, segundo dados do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego, através 
dos levantamentos da RAIS (2010), são ofertados 29.510 postos de trabalho em 
Telêmaco Borba e 11.600 em Ortigueira, ocupando, respectivamente, 91% e 95,8% 
dos trabalhadores nos municípios da AID.  

Do total, aproximadamente 7,7% da PEA dos dois municípios, 3.418 habitantes 
disponíveis ao mercado de trabalho, estão sem emprego na AID. 

Os números da população disponível para o trabalho, população ocupada e as taxa de 
ocupação e desemprego para cada um dos municípios da AID são apresentados na 
Tabela 2.3.3.6.2.2-3 a seguir. 
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Tabela 2.3.3.6.2.2-3: População Economicamente Ativa, População Ocupada e Taxa de 
Ocupação. 

 
Telêmaco Borba Ortigueira 

PEA 32.418 12.110 

População Ocupada 29.510 11.600 

Taxa de Ocupação 91,0% 95,8% 

Taxa de Desemprego 9,0% 4,2% 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010 / MTE-RAIS, 2010 

 Renda 

A renda média domiciliar mensal em Telêmaco Borba foi contabilizada em R$ 
1.951,36, segundo dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010). Em 
Ortigueira a renda domiciliar apresenta-se bem abaixo da média em Telêmaco Borba, 
R$ 1.066,78. Tendo em vista o valor do salário mínimo, de R$ 510,00, em média cada 
domicílio em Telêmaco Borba sobrevive com cerca de 3,8 SM e em Ortigueira com 
2,1 SM. 

Importante verificar não apenas a média domiciliar, mas, sua distribuição em faixas de 
rendimento. Verificando-se os dados divulgados pelo IBGE (2010), é possível afirmar 
que grande parte dos domicílios dos dois municípios da AID concentram-se nas faixas 
de rendimento abaixo de 1 salário mínimo, demonstrando a concentração de pobreza 
existente na região quando se leva em consideração a renda monetária das famílias. 
Em Telêmaco Borba, situação pouco melhor que em Ortigueira, ainda há uma parcela 
significativa de domicílios com ganhos na faixa entre 1 e 2 salários mínimos. 
Ao longo do tempo, a desigualdade social no período de 1991 a 2000 cresceu, ou seja, 
o aumento na renda média da população neste período não foi acompanhado de uma 
distribuição mais igualitária dos rendimentos brutos, o que pode ser verificado através 
do índice de Gini – indicador clássico medido pelo PNUD que averigua os níveis de 
distribuição da renda na região. O Índice de Gini é uma medida do grau de 
concentração de uma distribuição, cujo valor varia de 0 (zero) - a perfeita igualdade - 
até 1 (um) - a desigualdade máxima 

O município de Telêmaco Borba, maior em desigualdade, subiu no indicador, 
passando de 0,53 para 0,58. Ortigueira, também com aumento de desigualdade, 
apresentou índice de 0,52 em 1991 e atingiu 0,56 no ano de 2010. Não foi divulgado 
pela entidade responsável até o momento o índice de Gini para o ano de 2010. 

A  Tabela  2.3.3.6.2.2-4  e  o  gráfico  a  seguir  apresentam  os  indicadores  de  renda  e  
desigualdade dos municípios da AID. 
Tabela 2.3.3.6.2.2-4: Indicadores de Renda Média e Índice de Gini. 

Município 
Indicador 

Renda Média 
Domiciliar 

Bolsa Família  Índice de GINI 
1991 

Índice de GINI 
2000 

Telêmaco 
Borba 1.951,36 2.477 0,53 0,58 

Ortigueira 1.066,78 2.799 0,52 0,56 
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Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 e PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 e Caixa Econômica 
Federal, 2012 

 
Figura 2.3.3.6.2.2-1: Gráfico da Distribuição de Domicílios por Faixa de Rendimento 
Domiciliar Per Capita (salários mínimos). 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 

Fator relevante na avaliação dos níveis de pobreza e baixa renda da população envolve 
a distribuição do programa do Governo Federal, Bolsa Família. A proporção de 
famílias beneficiadas pelo programa no município revela a cobertura da renda nas 
famílias residentes, os níveis de pobreza e a fragilidade institucional apresentada na 
cobertura de empregos. 
No mês de outubro de 2012, a Bolsa Família pagou benefícios a 2.799 famílias em 
Ortigueira e 2.477 em Telêmaco Borba. Esses números equivalem a 42% e 11,7% das 
famílias residentes respectivamente. Nota-se um número muito elevado de 
distribuição da Bolsa Família em Ortigueira. 

2.3.3.6.2.3 Estabelecimentos Industriais 

No município de Ortigueira não existe indústria, porém no município de Ortigueira 
existem outros tipos de estabelecimentos cadastrados na Federação das Indústrias do 
Paraná (FIEP), sendo destaque a Barreto & Tessaro Barreto de argila refratária; José 
Natalino Paloco & Cia, indústria de cerâmica e produtos de olaria; M.Gauginski & Cia 
Ltda (Cerâmica Flórida); e Madeireira Fanchin Ltda. 
Em Telêmaco Borba, segundo cadastro da FIEP, estão instaladas formalmente 33 
indústrias de diversos ramos de atividade, e que encontram-se filiadas à federação. 
Dentre essas indústrias cita-se a Klabin S.A.  

Já no município de Ventania, segundo dados da FIEP, existem 4 indústrias: C.H.G. 
Camargo  Ribas  Ltda;  CONTENPLAC  Indústria  de  Placas  Ltda;  Indústria  de  
Compensados Sudati Ltda; e Indústrias de Bebidas Reunidas Morro Azul Ltda.  

2.3.3.6.2.4 Atividades Agropecuárias 

Na agricultura de Ortigueira, os principais cultivos de lavouras permanentes são: café, 
que em 2011 gerou R$ 49 mil de produção, seguido da laranja com R$ 39 mil de valor 
da produção. O cultivo de café vem decrescendo seu valor da produção a cada ano, 
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partindo de R$ 53 mil em 2009 para os atuais R$ 49 mil. O produto que apresenta a 
maior produtividade é a laranja, seguido da Tangerina, com R$ 9,75 mil por hectare e 
R$ 5,0 mil por hectare respectivamente. 

Na lavoura temporária, destacam-se a soja, contabilizando R$ 61.417 mil em 2011; o 
milho com R$ 21.780 mil, o feijão com R$ 11.062 mil e o trigo com R$ 6.651 mil. Os 
produtos que apresentaram maior valor agregado na produção foram o tomate, com 
índice de R$ 47,53 mil por hectare plantado, o alho e o fumo, com R$ 18 mil por 
hectare e R$ 15 mil por hectare, respectivamente. 
Telêmaco Borba apresenta agricultura menos diversificada, em que a laranja e a 
tangerina são os primeiros produtos da economia agrícola, cada qual totalizando R$ 19 
mil e R$ 11 mil no ano de 2011, segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal – 
PAM – do IBGE. 
A soja, o milho e o feijão são os produtos mais importantes no cultivo de lavoura 
temporária. A soja vem ampliando seu espaço na agricultura de Telêmaco Borba, 
partindo de 350 hectares em 2009 para 450 hectares em 2011 de área plantada. O 
valor da produção contabilizado na soja nos últimos anos mostra o avanço 
considerável deste tipo de cultura no município, saltando de R$ 688 mil em 2009 para 
1.080 mil em 2011, o que equivale a um valor da produção de R$ 1,97 mil por hectare 
plantado em 2009 e R$ 2,40 mil por hectare em 2011. 

As Tabelas 2.3.3.6.2.4-1 a 2.3.3.6.2.4-6 a seguir demonstram os primeiros produtos 
das lavouras temporária e permanente, em área, produção e produtividade nos 
municípios estudados. 
Tabela 2.3.3.6.2.4-1: Área plantada total dos primeiros produtos da lavoura temporária. 

Município Lavoura Temporária 
Área Plantada (hectares) 

2009 2010 2011 

Ortigueira 

Soja (em grãos) 25.000 21.600 24.100 
Milho (em grãos) 13.500 9.500 7.600 
Feijão (em grãos) 6.000 5.500 4.800 
Trigo (em grãos) 5.500 3.200 4.000 
Aveia (em grãos) 1.300 1.200 900 
Triticale (em grãos) 700 500 350 
Cevada (em grãos) 300 - 200 
Tomate 70 80 95 
Arroz (em casca) 70 50 20 
Mandioca 30 30 30 
Fumo (em folha) 18 18 15 
Melancia 5 4 5 
Alho (em casca) 2 2 1 
Cebola 1 1 1 

Subtotal 52.496 41.685 42.117 

Telêmaco 
Borba 

Soja (em grãos) 350 400 450 
Milho (em grãos) 160 120 100 
Feijão (em grãos) 12 10 10 
Mandioca 10 10 10 
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Melancia 5 3 1 
Tomate 1 1 1 

Subtotal 538 544 572 
Total 53.034 42.229 42.689 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Tabela 2.3.3.6.2.4-2: Área plantada total dos primeiros produtos da lavoura permanente. 

Município Lavoura Permanente (Toneladas) 
Área Plantada (hectares) 

2009 2010 2011 

Ortigueira 

Café (em grãos) 15 15 15 
Erva-mate (folha verde) 5 5 2 
Laranja 4 4 4 
Tangerina 4 4 4 
Pêssego 1 1 1 

Subtotal 29 29 26 

Telêmaco 
Borba 

Laranja 2 2 2 
Tangerina 2 2 2 
Pêssego 1 1 1 

Subtotal 5 5 5 
Total 34 34 31 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Tabela 2.3.3.6.2.4-3: Valor da produção dos primeiros produtos da lavoura temporária. 

Município Lavoura Temporária 
Valor da Produção (em mil reais) 

2009 2010 2011 

Ortigueira 

Soja (em grãos) 51.480 39.506 61.417 
Milho (em grãos) 23.520 18.910 21.780 
Feijão (em grãos) 13.072 11.115 11.062 
Trigo (em grãos) 3.850 4.249 6.651 
Aveia (em grãos) 702 1.448 972 
Triticale (em grãos) 196 525 378 
Cevada (em grãos) 216 - 324 
Tomate 2.940 3.718 4.515 
Arroz (em casca) 51 59 25 
Mandioca 50 49 135 
Fumo (em folha) 193 228 227 
Melancia 24 18 30 
Alho (em casca) 15 18 18 
Cebola 2 2 5 

Subtotal 96.311 79.845 107.539 

Telêmaco 
Borba 

Soja (em grãos) 688 708 1.080 
Milho (em grãos) 280 180 279 
Feijão (em grãos) 26 9 22 
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Mandioca 17 16 15 
Melancia 24 13 8 
Tomate 29 28 42 

Subtotal 1.064 954 1.446 
Total 97.375 80.799 108.985 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Tabela 2.3.3.6.2.4-4: Valor da produção dos primeiros produtos da lavoura permanente. 

Município Lavoura Permanente 
Valor da Produção (em mil reais) 
2009 2010 2011 

Ortigueira 

Café (em grãos) 53 40 49 
Laranja 23 29 39 
Erva-mate (folha verde) 6 5 1 
Pêssego 6 3 4 
Tangerina 3 6 20 

Subtotal 91 83 113 

Telêmaco 
Borba 

Laranja 12 14 19 
Tangerina 2 3 11 
Pêssego 6 3 4 

Subtotal 20 20 34 
Total 111 103 147 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Tabela 2.3.3.6.2.4-5: Produtividade econômica dos primeiros produtos da lavoura 
temporária. 

Município Lavoura Temporária 
Produtividade 

2009 2010 2011 

Ortigueira 

Soja (em grãos) 2,06 1,83 2,55 
Milho (em grãos) 1,74 1,99 2,87 
Feijão (em grãos) 2,18 2,02 2,30 
Trigo (em grãos) 0,70 1,33 1,66 
Aveia (em grãos) 0,54 1,21 1,08 
Triticale (em grãos) 0,28 1,05 1,08 
Cevada (em grãos) 0,72 - 1,62 
Tomate 42,00 46,48 47,53 
Arroz (em casca) 0,73 1,18 1,25 
Mandioca 1,67 1,63 4,50 
Fumo (em folha) 10,72 12,67 15,13 
Melancia 4,80 4,50 6,00 
Alho (em casca) 7,50 9,00 18,00 
Cebola 2,00 2,00 5,00 

Telêmaco Borba 
Soja (em grãos) 1,97 1,77 2,40 
Milho (em grãos) 1,75 1,50 2,79 
Feijão (em grãos) 2,17 0,90 2,20 
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Mandioca 1,70 1,60 1,50 
Melancia 4,80 4,33 8,00 
Tomate 29,00 28,00 42,00 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

 

Tabela 2.3.3.6.2.4-6: Produtividade econômica dos primeiros produtos da lavoura 
permanente. 

Município 
Lavoura Permanente 

Produtividade (mil R$/ha) 
2009 2010 2011 

Ortigueira 

Café (em grãos) 3,53 2,67 3,27 
Erva-mate (folha verde) 1,20 1,00 0,50 
Laranja 5,75 7,25 9,75 
Pêssego 6,00 3,00 4,00 
Tangerina 0,75 1,50 5,00 

Telêmaco Borba 
Laranja 6,00 7,00 9,50 
Tangerina 1,00 1,50 5,50 
Pêssego 6,00 3,00 4,00 

Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Na pecuária o rebanho bovino alcançava, em 2011, 153.411 cabeças em Ortigueira e 
1.267 cabeças em Telêmaco Borba; enquanto que o plantel de suínos para o mesmo 
ano apresentou 27.142 e 670 cabeças, respectivamente. Os galos, frangas, frangos e 
pintos somaram em Ortigueira 42.487 cabeças e em Telêmaco Borba 8.737. O número 
de vacas ordenhadas em Ortigueira, contabilizando 17.725, foi muito superior ao de 
Telêmaco Borba, com 252 vacas ordenhadas em 2011. 
Nota-se que a pecuária é pouco representativa nos dois municípios para a produção 
pecuária no estado do Paraná. Os dados constatados são apresentados na tabela a 
seguir. 

Dentre os produtos da pecuária, o mel de abelha se destaca na produção do município 
de Ortigueira, totalizando uma produção em 2011 de 325.200 mil quilos de mel, 
representando 6,3% da produção estadual. No município de Telêmaco Borba, o que 
mais se destaca dentre os produtos de origem animal é a produção de ovos de galinha 
que atingiu 7 mil dúzias de ovos em 2011, cobrindo 2,09% da produção estadual. 
Os dados de efetivo do rebanho e produção de origem animal estão apresentados nas 
Tabelas 2.3.3.6.2.4-7 e 2.3.3.6.2.4-8 a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.2.4-7: Efetivo do rebanho por tipo de rebanho. 

Tipo de 
Rebanho 

Ortigueira Telêmaco Borba Paraná 
Efetivo do 
Rebanho 
(média)¹ 

Participação na 
Produção Total (%) 

Efetivo do 
Rebanho 
(média)¹ 

Participação 
na Produção 

Total (%) 

Efetivo do 
Rebanho 
(média)¹ 

Bovino 153.411 1,62 1.267 0,01 9.478.450 
Equino 3.837 1,10 38 0,01 348.233 
Bubalino 340 1,25 - 0,00 27.277 
Asinino 17 0,92 1 0,05 1.843 
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Muar 717 1,71 6 0,01 41.931 
Suíno 27.142 0,52 670 0,01 5.216.588 
Caprino 683 0,38 115 0,06 181.960 
Ovino 13.041 2,11 160 0,03 618.981 
Galos, 
frangas, 
frangos e 
pintos 

52.487 0,02 8.737 0,00 235.252.175 

Galinhas 12.790 0,05 1.727 0,01 23.877.848 
Vacas 
Ordenhadas 17.725 1,15 252 0,02 1.542.758 

Codornas - 0,00 - 0,00 623.474 
Coelhos - 0,00 - 0,00 38.215 

Total 282.189 0,10 12.971 0,00 277.249.733 
Fonte: IBGE/PAM, 2011 

Tabela 2.3.3.6.2.4-8: Produção de origem animal por tipo de produto. 

Tipo de Produto 

Ortigueira Telêmaco Borba Paraná 

Média da 
Produção 
de Origem 

Animal¹ 

Participação 
na Produção 

Total (%) 

Média da 
Produção 

de 
Origem 
Animal¹ 

Participação 
na Produção 

Total (%) 

Média da 
Produção 
de Origem 

Animal¹ 

Leite (mil litros) 21.262 0,59 249 1,17 3.584.756 
Ovos de galinha (mil dúzias) 336 0,10 7 2,09 353.078 
Ovos de codorna (mil dúzias) - 0,00 - 0,00 9.127 

Mel de abelha (kg) 325.200 6,30 5.555 1,71 5.159.384 
Casulos do bicho-da-seda (kg) 2.483 0,07 - 0,00 3.518.632 

Lã (kg) - 0,00 - 0,00 544.398 

Total 349.281 2,65 5.811 0,04 13.169.374 
Fonte: IBGE/PAM, 2011 
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2.3.3.6.2.5 Extração Vegetal e Silvicultura 
A extração vegetal apresenta-se insignificante nos municípios da AID, a ponto de não 
serem reconhecidas produções efetivas deste tipo de atividade. 

A silvicultura, no entanto, segundo dados da Pesquisa de Extração Vegetal e 
Silvicultura do IBGE (2011), representa boa parte da produção do estado do Paraná, 
principalmente no que tange a produção de madeira em tora, em especial os produtos 
para papel e celulose. 

O setor de produção de madeira para fabricação de papel e celulose representa mais de 
20% da produção paraense, com total de 375.317 metros cúbicos de tora em 
Ortigueira e 2.199.443 em Telêmaco Borba.  
Os dados da PEVS do IBGE (2011) mostram que a atividade é representativa nos 
municípios estudados, e podem ser apreciados na Tabela 2.3.3.6.2.5-1 apresentada a 
seguir. 
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Tabela 2.3.3.6.2.5-1: Quantidade produzida, valor da produção e produtividade nos produtos da Silvicultura. 

Tipo de Produto da Silvicultura 

Ortigueira Telêmaco Borba Estado do Paraná 

Quantidade 
Produzida 
(média)¹ 

Valor da 
Produção 
(média)¹ 

Produtividade 
(mil reais) 

Quantidade 
Produzida 
(média)¹ 

Valor da 
Produção 
(média)¹ 

Produtividade 
(mil reais) 

Quantidade 
Produzida 
(média)¹ 

Valor da 
Produção 
(média)¹ 

Produtividade 
(mil reais) 

 Carvão vegetal (Toneladas) 62 40 0,642 67 27 0,400 36.091 20.211 0,560 
 Lenha (Metros cúbicos) 25.123 1.207 0,048 449.604 21.438 0,048 8.608.513 265.544 0,031 
 Madeira em tora (Metros cúbicos) 504.304 39.566 0,078 3.183.465 249.685 0,078 23.406.176 1.727.119 0,074 
 Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) 375.317 27.052 0,072 2.199.443 156.643 0,071 9.330.458 591.942 0,063 
 Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) 128.987 12.513 0,097 984.022 93.041 0,095 14.075.719 1.135.177 0,081 
 Outros produtos (Toneladas) - - - - - - 19.536 5.552 0,284 
 Acácia-negra (casca) (Toneladas) - - - - - - - - - 
 Eucalipto (folha) (Toneladas) - - - - - - 15.945 670 0,042 

 Resina (Toneladas) - - - - - - 3.591 4.882 1,360 
Fonte: IBGE/PEVS, 2011 
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2.3.3.6.2.6 Atividades Pesqueiras 

Nos município da AID são constatadas poucas atividades pesqueiras, essas 
ligadas, na maioria das vezes, com áreas de lazer.  

No campo da aquicultura, dados disponibilizados pelo IBGE no Censo 
Agropecuário de 2006 contabilizaram a ocupação de 14.340 hectares de 
terra para essa atividade. 
Na área de lazer, cabe destaque para o Pesque Pague do Valo do Tibagi. 

2.3.3.6.2.7 Ocorrências Minerais 

O Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, é o órgão 
nacional responsável pelos domínios e autorizações das poligonais do 
território com potencial minerário.  

O  subsolo  do  território  nacional  contém  rica  diversidade  em  minérios  
metálicos e não-metálicos; o valor econômico pertence à União, e dela 
depende a concessão para sua exploração econômica, o que ocorre por 
meio de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral  - 
DNPM. Importante verificar, que a real exploração do minério envolvido 
nas poligonais depende, entretanto, não só da respectiva autorização e 
licença, mas, também, da sua viabilidade econômico-financeira. 
Nos municípios da AID, são verificadas no total 70 poligonais 
distribuídas, somando cerca de 25,7 mil hectares de área com potencial 
para exploração mineral.  

Dentre os minérios presentes nos municípios da AID, são identificados o 
adesito, areia, argila, carvão, diabásio, diamante e ouro. Os usos indicados 
para as substâncias com potencial de exploração são construção civil, uso 
industrial, cerâmica, brita e revestimento. Dentre as poligonais, 30 estão 
em fase de autorização de pesquisa, um com requerimento de pesquisa, 10 
de licenciamento, 11 em requerimento de lavra e 5 com disponibilidade de 
minério.  
Apenas 4 poligonais possuem concessão de lavra nos municípios da AID, 
sendo uma mineração de ouro e outra de carvão pela Klabin, diamante 
industrial pela Mineradora Tibagiana, e diabásio por Antonio Moro & Cia. 

A arrecadação de CFEM é a Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral obtida pelos municípios no Brasil. No ano de 2010, o município 
de Ortigueira obteve R$ 4,749,41 de arrecadação, o dobro que a cinco 
anos atrás quando arrecadou R$ 2.374,96. Apesar disso, em 2009 sua 
arrecadação foi maior contabilizando R$ 6.047,08. 
Telêmaco Borba, ao contrário, vem decrescendo essa arrecadação, quando 
em 2006 arrecadou R$ 12.246,07 e em 2010 apenas R$ 7.844,04, segundo 
dados do DNPM (2012).  

Na sequência, é apresentada a Tabela 2.3.3.6.2.7-1 e o Mapa (Figura 
2.3.3.6.2.7-1) com as poligonais do DNPM, exibindo as concessões e os 
tipos de minério presentes na região de estudo. 
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Tabela 2.3.3.6.2.7-1: Processos Minerários DNPM. 

Ano 
Número 

do 
Processo 

Área em 
Hectares Fase Empresa Responsável Substância Tipo de Uso 

Pretendido 

2005 826547 678,16 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA KLABIN SA ANDESITO CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

1996 826644 19,7 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA DRAGA DE AREIA UNIÃO LTDA - ME AREIA NÃO 

INFORMADO 

2003 826196 851,78 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA JEZZINI MINERAIS PRECIOSOS LTDA AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2009 826187 20,8 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2009 826757 14,06 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2010 826234 11,8 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2011 826477 1682,58 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Floramader Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2011 826479 1576,04 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Floramader Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2009 826589 10,92 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA J.RUBENS BENICIO & CIA LTDA AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2009 826010 971,67 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Erg Mineração e Comércio Ltda ARGILA INDUSTRIAL 

2009 826012 988,46 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Erg Mineração e Comércio Ltda ARGILA INDUSTRIAL 

2009 826009 965,73 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Erg Mineração e Comércio Ltda ARGILA INDUSTRIAL 

2009 826011 986,74 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Erg Mineração e Comércio Ltda ARGILA INDUSTRIAL 

2010 826301 49,99 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Seidel & Zeidel Ltda Me ARGILA CERÂMICA 

VERMELHA 

2009 826005 994 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Erg Mineração e Comércio Ltda ARGILA INDUSTRIAL 

2009 826108 47,93 AUTORIZAÇÃO DE J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE DIABÁSIO BRITA 
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Ano 
Número 

do 
Processo 

Área em 
Hectares Fase Empresa Responsável Substância Tipo de Uso 

Pretendido 

PESQUISA OBRAS S. A. 

2009 826748 49 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Costa Sovinski & Sovinski Ltda. Me DIABÁSIO BRITA 

2000 826210 1394,54 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA KHALED JEZZINI DIAMANTE INDUSTRIAL 

2010 826673 166,98 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE GEMA 

2010 826745 62,9 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

TERRA PURA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CERÂMICA LTDA. DIAMANTE INDUSTRIAL 

2010 826674 204,36 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE GEMA 

2010 826746 77,25 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

TERRA PURA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CERÂMICA LTDA. DIAMANTE INDUSTRIAL 

2010 826671 180,3 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE GEMA 

2010 826670 84,64 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE GEMA 

2010 826747 133,73 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

TERRA PURA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CERÂMICA LTDA. DIAMANTE INDUSTRIAL 

2010 826744 1990,86 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA 

TERRA PURA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CERÂMICA LTDA. DIAMANTE INDUSTRIAL 

2003 826053 958,57 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

1999 826338 661,35 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA JOSÉ CARLOS ALVES OSÓRIO DIAMANTE 

INDUSTRIAL 
NÃO 

INFORMADO 

2003 826051 979,62 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA Mineradora Tibagiana Ltda DIAMANTE 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

2003 826052 949,11 AUTORIZAÇÃO DE 
PESQUISA SILVANIRA MARQUES DE CASTRO DIAMANTE 

INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

1954 1113 990 CONCESSÃO DE 
LAVRA 

IKPC-INDUSTRIAS KLABIN DE PAPEL 
E CELULOSE SA CARVÃO NÃO 

INFORMADO 
2007 826365 49 CONCESSÃO DE ANTONIO MORO & CIA. LTDA. DIABÁSIO BRITA 
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Ano 
Número 

do 
Processo 

Área em 
Hectares Fase Empresa Responsável Substância Tipo de Uso 

Pretendido 

LAVRA 

1999 826215 951,35 CONCESSÃO DE 
LAVRA Mineradora Tibagiana Ltda DIAMANTE 

INDUSTRIAL 
NÃO 

INFORMADO 

1973 816208 255,01 CONCESSÃO DE 
LAVRA KLABIN DO PARANA MINERAÇÃO SA OURO NÃO 

INFORMADO 

2011 300098 1361,8 DISPONIBILIDADE DADO NÃO CADASTRADO DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

2011 300974 2,17 DISPONIBILIDADE DADO NÃO CADASTRADO DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

2011 300975 1,16 DISPONIBILIDADE DADO NÃO CADASTRADO DADO NÃO 
CADASTRADO 

DADO NÃO 
CADASTRADO 

2002 826521 1952,95 DISPONIBILIDADE Mineradora Tibagiana Ltda DIAMANTE INDUSTRIAL 
2004 826054 663,61 DISPONIBILIDADE Mineradora Tibagiana Ltda DIAMANTE INDUSTRIAL 

2001 826572 45,98 LICENCIAMENTO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS ANDESITO CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2001 826570 47,77 LICENCIAMENTO KLABIN SA ANDESITO CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2001 826573 48,73 LICENCIAMENTO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS ANDESITO CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2005 826546 48,97 LICENCIAMENTO KLABIN SA ANDESITO CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2006 826342 12,71 LICENCIAMENTO JOSÉ ODÉCIO FURLAN JUNIOR AREIA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2004 826359 4,17 LICENCIAMENTO FRAZZATO E NERI LTDA ARGILA CERÂMICA 
VERMELHA 

2007 826513 49 LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO REVESTIMENT
O 

2007 826514 37,33 LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO REVESTIMENT
O 

2008 826050 49 LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO REVESTIMENT
O 
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Ano 
Número 

do 
Processo 

Área em 
Hectares Fase Empresa Responsável Substância Tipo de Uso 

Pretendido 

2005 826548 49 LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

2002 826339 4,19 REQUERIMENTO DE 
LAVRA JEZZINI MINERAIS PRECIOSOS LTDA AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

1998 826332 50,66 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Mineradora Tibagiana Ltda AREIA NÃO 

INFORMADO 

2002 826064 48 REQUERIMENTO DE 
LAVRA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2002 826133 50 REQUERIMENTO DE 
LAVRA J.RUBENS BENICIO & CIA LTDA AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2003 826305 0,44 REQUERIMENTO DE 
LAVRA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2002 826424 50 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Luciana Leite Me AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

2001 826473 19,16 REQUERIMENTO DE 
LAVRA 

Excopar Extração e Comércio de Pedras e 
Areia Ltda AREIA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

1998 826161 33,46 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Luciane Slonikarz AREIA NÃO 

INFORMADO 

2004 826106 164,56 REQUERIMENTO DE 
LAVRA 

ELIANE S/A - REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ARGILA INDUSTRIAL 

1997 826350 49 REQUERIMENTO DE 
LAVRA 

CESBE S. A. ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS DIABÁSIO NÃO 

INFORMADO 

1998 826153 49,63 REQUERIMENTO DE 
LAVRA Mineradora Tibagiana Ltda DIAMANTE NÃO 

INFORMADO 

2004 826407 28,34 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO JOSÉ JARDIM DALALASTA ARGILA CERÂMICA 

VERMELHA 

2010 826027 18,12 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO João Roberto Ducheski ARGILA CERÂMICA 

VERMELHA 

2010 826124 0,55 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO Marmasa Industria Cerâmica Ltda ARGILA CERÂMICA 

VERMELHA 

2008 826113 49 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO REVESTIMENT

O 
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Ano 
Número 

do 
Processo 

Área em 
Hectares Fase Empresa Responsável Substância Tipo de Uso 

Pretendido 

2008 826209 49 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO REVESTIMENT

O 

2009 826461 40,62 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO BRITA 

2009 826461 0 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO BRITA 

2010 826644 48,94 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO BRITA 

2011 826144 49 REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO KLABIN SA DIABÁSIO BRITA 

2012 826032 496,03 REQUERIMENTO DE 
PESQUISA José Manuel Carreteiro DIAMANTE GEMA 

Fonte: DNPM, 2012 
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Figura 2.3.3.6.2.7-1: Mapa DNPM 
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2.3.3.6.2.8 Finanças Públicas 
A análise dos dados de Finanças Públicas é um importante indicador da evolução da 
participação do setor público na economia, uma vez que tais dados abrangem a 
captação de recursos, sua gestão e seu gasto para atender às necessidades da 
coletividade e do próprio município. 

A base de informações utilizada, proveniente da Secretaria do Tesouro Nacional, é o 
banco de dados do FINBRA (Finanças do Brasil) entre os anos de 2000 e 2011. Os 
valores foram corrigidos pelo IGP-M (dezembro/2011) possibilitando a equiparação 
dos dados nos distintos períodos estudados. 

A receita orçamentária do município de Telêmaco Borba apresentou, em 2011, um 
acréscimo na comparação com o ano de 2000. A receita orçamentária total saiu de R$ 
74 milhões no ano 2000 chegando a R$ 113,5 milhões em 2011 (Valores para o ano de 
2011 corrigidos pelo IGP-M). O município de Ortigueira também teve crescimento 
das receitas no período, saindo de R$ 22 milhões em 2000 para R$ 39,4 milhões em 
2011. 

No que diz respeito à capacidade de arrecadação local em Telêmaco Borba (impostos 
e taxas), avaliado pelo seu percentual de participação na receita orçamentária o 
município de Ortigueira apresentou evolução considerável. Em 2000 a receita 
tributária estava em R$ 1,6 milhões, ou seja, 7,3% da receita orçamentária total. Já em 
2011 esse índice passou para 22,3% de participação. Já Telêmaco Borba não 
apresentou grandes crescimentos na participação da arrecadação própria, partindo em 
2000 de R$ 9,2 milhões para R$ 16,8 milhões em 2011, um acréscimo de 1,4% na 
participação, refletindo 14,8% de participação no último ano calculado. A participação 
pequena da receita tributária revela que há certa dependência do município acerca da 
gestão financeira com relação ao aporte público recebido dos governos estadual e 
federal. 

Em relação aos gastos com pessoal, verifica-se aumento muito significativo em 
Telêmaco Borba, porém, com queda relativa dos gastos no município de Ortigueira. 
Em 2000, o município de Telêmaco Borba gastou nesta seção R$ 33,2 milhões, 
passando seus gastos para R$ 50 milhões em 2011. Ortigueira alocou R$ 12 milhões 
em gastos com pessoal no ano de 2000 e R$ 14,9 milhões em 2011. A relação gastos 
com pessoal sobre despesa total aumentou em Telêmaco Borba de 45,4% em 2000 
para 56,5% em 2011, e Ortigueira passou de 53,7% para 44,6%.  
De modo geral, o município de Ortigueira ainda apresenta forte dependência do seu 
orçamento com os repasses de capital transferidos pelos governos, dependência essa 
apresentada em menores proporções no município de Telêmaco Borba. 

As Tabelas 2.3.3.6.2.8-1 e 2.3.3.6.2.8-2 a seguir relacionam os números de receita e 
despesa das finanças municipais dos municípios da AID para os anos de 2000 e 2011, 
com valores de 2000 corrigidos para o ano de 2011 para efeito de análise comparativa. 
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Tabela 2.3.3.6.2.8-1: Receitas e Despesas em Telêmaco Borba. 

Telêmaco Borba Variação 
Percentual 
Anualizada Item 2000* 2011 

Receita Orçamentária Total 74.013.397,8
5 

113.482.345,3
3 3,96 

Per capita 1.309,09  1.608,88  1,89 
Receita Corrente 63.304.786,79 122.891.700,22 6,22 
             Transferências Correntes 46.458.629,31 84.504.607,56 5,59 
                                      Cota ICMS 19.178.440,96 32.572.161,82 4,93 
                                      Cota FPM 10.563.961,11 24.558.819,07 7,97 
Cota ICMS/Receita Orçamentária 
Total 

25,9% 28,7% 0,93 
Receita Tributária 9.163.915,48 16.792.872,84 5,66 
Receita Tributária /Receita 
Orçamentária T. 

12,4% 14,8% 1,63 
Receita de Capital/ Receita 
Orçamentária T. 

6,0% 2,6% -7,15 
Despesa Orçamentária Total 73.248.759,02 88.497.095,62 1,73 

Gastos com Pessoal 33.222.614,01 49.966.062,51 3,78 
Gastos Com Pessoal/ Despesa 
Total 45,4% 56,5% 2,01 

Fonte: Finanças Públicas do Brasil – Secretaria do Tesouro Nacional. 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2011 (in. Banco de Brasil/Calculadora do Cidadão, 2012). 

Tabela 2.3.3.6.2.8-2: Receitas e Despesas em Ortigueira. 

Ortigueira 
Variação Percentual 

Anualizada 
Item 2000* 2011 

Receita Orçamentária Total 22.310.957,08 39.410.665,85 5,31 
Per capita 686,91  1.695,81  8,56 
Receita Corrente 21.939.596,32 41.989.868,04 6,08 
             Transferências Correntes 19.406.162,58 31.528.624,06 4,51 
                                      Cota ICMS 4.743.260,02 8.474.162,12 5,42 
                                      Cota FPM 9.983.299,28 11.769.519,11 1,51 
Cota ICMS/Receita Orçamentária 
Total 

21,3% 21,5% 0,10 
Receita Tributária 1.631.778,22 8.798.739,95 16,55 
Receita Tributária /Receita 
Orçamentária T. 

7,3% 22,3% 10,68 
Receita de Capital/ Receita 
Orçamentária T. 

0,7% 4,3% 18,29 
Despesa Orçamentária Total 22.388.386,12 33.478.785,06 3,73 

Gastos com Pessoal 12.032.258,58 14.924.098,26 1,98 
Gastos Com Pessoal/ Despesa 
Total 

53,7% 44,6% -1,69 
Fonte: Finanças Públicas do Brasil – Secretaria do Tesouro Nacional. 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2011 (in. Banco de Brasil/Calculadora do Cidadão, 2012) 

2.3.3.6.3 Desenvolvimento Social e Condições de Vida 
Dentre os itens a serem averiguados, quanto às condições e qualidade de vida das 
pessoas, a habitação envolve uma das necessidades básica prioritária para o ser 
humano. O domicílio pode ser considerado satisfatório e salubre quando apresenta  
padrão mínimo de aceitabilidade dos serviços de infraestrutura básica, espaço, 
iluminação, conforto e ventilação. Os acessos a bens e serviços revelam, também, a 
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condição de consumo e acesso às tecnologias e equipamentos que propiciam melhores 
padrões de qualidade para a vida das pessoas.  
Outro importante tema que resulta na melhoria da qualidade de vida das pessoas é o 
acesso aos serviços de saneamento básico, englobando o abastecimento de água 
potável, a coleta de esgoto e de resíduos sólidos domiciliares. Esses serviços 
propiciam melhores condições de saúde das pessoas e do meio ambiente. A cobertura 
na oferta de energia elétrica domiciliar também é indicador do padrão de qualidade na 
vida e de condições de habitação. 
A oferta de energia elétrica vem se universalizando em todo o território nacional. Com 
o programa do Governo Federal Luz para Todos. Dessa forma, quase que a totalidade 
dos domicílios existentes na região de estudo já são beneficiados com o atendimento 
de energia. 
Segundo critérios estabelecidos por grandes entidades de renome na elaboração de 
indicadores de desenvolvimento humano, como o PNUD e IBGE, para se mensurar os 
níveis de desenvolvimento social de uma população, torna-se necessário avaliar, além 
de  outros,  a  renda  não  monetária,  ou  seja,  a  qualidade,  oferta  e  acesso  aos  serviços  
básicos relacionados à saúde e à educação.  

2.3.3.6.3.1 Habitação 

Segundo estudo sobre déficit habitacional no Brasil, formulado pela Fundação João 
Pinheiro junto ao Ministério das Cidades em 2008, as habitações devem ser 
qualificadas para efeito de identificação do déficit habitacional, do ponto de vista da 
precariedade das suas instalações (domicílios rústicos ou improvisados), a coabitação 
e o adensamento excessivo nos domicílios.  

A inadequação do domicílio por sua vez deve ser identificada através da carência de 
infraestrutura, a inadequação fundiária. 

São diversos os estudos existentes sobre padrão de ocupação nas cidades. A Caixa 
Econômica Federal, em estudo realizado sobre demanda habitacional em 2012, 
conceitua déficit habitacional como a abrangência do incremento e a reposição do 
estoque de habitações. 

As análises sobre os dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010) mostram 
que o número de domicílios particulares ocupados nos municípios da AID aumentou 
gradativamente ao longo das duas últimas décadas, de forma mais dinâmica que o 
próprio crescimento populacional, atendendo ao longo do tempo abrandando a 
necessidade por habitação nos municípios. Telêmaco Borba saltou de 3,88 habitantes 
por domicílio para 3,20, enquanto que Ortigueira reduziu sua densidade de habitantes 
por domicílio de 4,21 para 3,18. O caso do município de Ortigueira deve ser analisado 
mais cuidadosamente, tendo em vista a diminuição do contingente populacional ao 
longo das duas últimas décadas, o que pode ter oferecido oportunidade para um maior 
acomodamento populacional. 

A Tabela 2.3.3.6.3.1-1 a seguir apresenta os dados sobre o total de domicílios e a 
densidade de moradores nos anos de 1991, 2000 e 2010. 
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Tabela 2.3.3.6.3.1-1: Domicílios Particulares Ocupados e Média de Moradores, 1991, 
2000 e 2010. 

Ano Ortigueira Telêmaco Borba 

Domicílios particulares 
ocupados (Unidades) 

1991 6.524 16.689 
2000 6.873 17.539 
2010 7.339 21.763 

Média de moradores em 
domicílios particulares 

ocupados (Pessoas) 

1991 4,21 3,88 
2000 3,67 3,49 
2010 3,18 3,20 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 1991, 2000 e 2010 

O acabamento das casas dos municípios estudados percebido pelo último Censo 
Demográfico do IBGE (2010) revela 41,6% das casas em Ortigueira são construídas 
com madeira aparelhada, 9,8% em alvenaria sem revestimento e 6,1% com madeira 
aproveitada. Do total de domicílios neste município, 41,4% são de alvenaria revestida.  
No  município  de  Telêmaco  Borba,  64%  são  de  alvenaria  com  revestimento,  26,3%  
possuem estrutura de madeira emparelhada e 7,7% são de alvenaria sem revestimento. 
Apenas 1,7% são de madeira aproveitada. Os números revelam melhor condição de 
acabamento das habitações em Telêmaco Borba, como se observa na Tabela 
2.3.3.6.3.1-2 a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.3.1-2: Domicílios Particulares Permanentes por tipo de material das 
paredes externas, 1991, 2000 e 2010. 

N° de domicílios % de domicílios 
Ortigueira 

Alvenaria com revestimento 3.035 41,4% 
Alvenaria sem revestimento 716 9,8% 
Madeira aparelhada 3.055 41,6% 
Taipa revestida 37 0,5% 
Taipa não revestida 0 0,0% 
Madeira aproveitada 447 6,1% 
Palha 5 0,1% 
Outro material 44 0,6% 
Sem parede 0 0,0% 
Total 7.339 100,0% 

Telêmaco Borba 
Alvenaria com revestimento 13.917 64,0% 
Alvenaria sem revestimento 1.667 7,7% 
Madeira aparelhada 5.719 26,3% 
Taipa revestida 0 0,0% 
Taipa não revestida 11 0,1% 
Madeira aproveitada 373 1,7% 
Palha 0 0,0% 
Outro material 50 0,2% 
Sem parede 0 0,0% 
Total 21.737 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 1991, 2000 e 2010 
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Boa parte dos domicílios existentes nos municípios da AID é próprio, segundo os 
dados do IBGE, mais de 70% em ambos. Em Ortigueira cabe destacar que há 16,9% 
de domicílios cedidos para moradia e 10% em Telêmaco Borba. Os imóveis alugados 
abrangem 9,9% em Ortigueira e 15,9% em Telêmaco Borba. 
Tabela 2.3.3.6.3.1-3: Participação Relativa dos Domicílios por Condição de Ocupação. 

Condição de Ocupação Ortigueira Telêmaco Borba 
Próprio 71,0% 73,9% 
Alugado 9,9% 15,9% 
Cedido 16,9% 10,0% 

Outra condição 2,3% 0,2% 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010 

 
Figura 2.3.3.6.3.1-1: Casa de alto padrão 
na área urbana de Telêmaco Borba 

 
Figura 2.3.3.6.3.1-2: Casa de madeira na 
área rural de Telêmaco Borba 

Fonte: Equipe Técnica 

 

 
Figura 2.3.3.6.3.1-3: Expansão urbana no 
município de Ortigueira 

 
Figura 2.3.3.6.3.1-4: Padrão de moradias 
na área urbana de Ortigueira 

Fonte: Equipe Técnica 

No tocante às ocupações irregulares, registra-se a existência de 5 bairros com 
ocupações irregulares no município de Ortigueira, onde vivem 100 famílias. 
Aproximadamente 52% da população daquela municipalidade vivem em situação de 
pobreza. Em Telêmaco Borba, existem 21 bairros com ocupações irregulares, onde 
vivem 3.193 famílias, conforme demonstrado nos dados fornecidos pelo Poder Público 
municipal (FUNBIO, 2013). 
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2.3.3.6.3.2 Educação 
As informações expressas nesse item contemplam dados sobre o nível educacional da 
população de Telêmaco Borba e Ortigueira, bem como suas taxas de alfabetização e 
frequência escolar, dentre outros. 
Os dados deste relatório, na sua maioria foram obtidos através de pesquisa em bancos 
de dados, e com o mesmo grau de importância foram coletados em atividades de 
campo nos municípios estudados. 

A educação nos dois municípios experimentou uma considerável evolução nos últimos 
20 anos, perceptível através do decréscimo das taxas de analfabetismo. Em Telêmaco 
Borba, 8,6% das crianças de 7 a 14 anos eram analfabetas em 1991, 3,0% dos jovens 
de 15 a 17 anos e 5,3% dos adultos de 18 a 24 anos também não possuíam 
alfabetização. Em 2000 essas taxas decresceram consideravelmente, fenômeno 
resultante dos investimentos na área da educação, como se nota na faixa etária entre 7 
e 14 anos (3,6%), na faixa entre 15 e 17 anos (1,1%), e dos adultos de 18 a 24 anos 
(1,5%). Em 2010, as taxas de analfabetismo dessas faixas etárias reduziram para 3,4%, 
1,0% e 0,8% respectivamente. Para as pessoas de mais de 25 anos a taxa de 
analfabetismo esta sendo reduzida, porém em velocidade menor que as demais faixas 
etárias. Em 1991, 19,8% dos habitantes de Telêmaco Borba com mais de 25 anos eram 
analfabetos, em 2000 esse número caiu para 14,0%, e em 2010 para 9,3%, que apesar 
de ainda ser uma grande quantidade mostra a evolução do município na educação. 
No município de Ortigueira a evolução neste período (1991-2000-2010) ainda é mais 
evidente. Em 1991, 33,8% das crianças de 7 a 14 anos, 23,1% dos jovens de 15 a 17 
anos e 26,8% dos adultos de 18 a 24 anos eram analfabetas. Em 2000 essas taxas 
experimentaram um decréscimo muito considerável, como pode observar se em todas 
as faixas etárias (7 a 14 anos 12,6%, 15 a 17 anos 2,7% e 18 a 24 anos 9,9%). No ano 
2010 as porcentagens ainda se reduziram mais, 3,4%, 1,8% e 3,1%, respectivamente. 
Para as pessoas de mais de 25 anos a evolução também foi positiva, ainda que os 
índices atuais seguem sendo muito elevados. Em 1991, quase a metade da população 
nessa faixa etária era analfabeta (47,3%), em 2000 esse número caiu para 34,9%, e em 
2010 para 23,0%. 

Outra estatística importante para avaliar os níveis de escolaridade da população é a 
quantidade de pessoas frequentando a escola, através desse dado percebe-se uma 
grande evolução educacional no município. 
Em 1991 a porcentagem de crianças de 7 a 14 anos na escola em Telêmaco Borba e 
Ortigueira era de apenas de 88,3% e de 55,9% respectivamente, no ano 2000 essas 
porcentagens subiram para 94,5% e 85,4%, evidenciando resultados dos investimentos 
na educação básica nesse decênio, e em 2010 a quantidade das crianças nessa faixa de 
idade que frequentavam a escola tiveram um ligeiro aumento (98,3% e 95, 2%). 

Em  relação  aos  jovens  de  15  a  17  anos  a  evolução  atingiu  menores  patamares  no  
município de Telêmaco Borba. Em 1991, 60,0% dos jovens frequentavam a escola, 
número que subiu para 73,5% em 2000 e caiu levemente para 73,4% em 2010. Porem, 
no município de Ortigueira a evolução foi muito expressiva. Apenas 18,4% dos jovens 
desta faixa etária frequentavam a escola em 1991, crescendo para 57,7% em 2000 e 
65,7% em 2010. 

A Tabela 2.3.3.6.3.2-1 a seguir elucida as informações comentadas a respeito da 
evolução dos níveis de alfabetização e frequência escolar nos municípios de Telêmaco 
Borba e Ortigueira. 
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Tabela 2.3.3.6.3.2-1: Nível Educacional da População 1991, 2000 e 2010. 

Faixa 
etária 
(anos) 

Taxa de analfabetismo (%) % frequentando a escola 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

TELÊMACO BORBA 
 7 a 14 8,6 3,6 3,4 88,3 94,5 98,3 
 15 a 17 3,0 1,1 1,0 60,0 73,5 73,4 
 18 a 24 5,3 1,5 0,8 N/D N/D 25,5 
Mais de 
25 19,8 14,0 9,3 N/D N/D 6,6 

ORTIGUEIRA 
 7 a 14 33,8 12,6 3,4 55,9 85,4 95,2 
 15 a 17 23,1 2,7 1,8 18,4 57,7 65,7 
 18 a 24 26,8 9,9 3,1 N/D N/D 26,8 
Mais de 
25 47,3 34,9 23,0 N/D N/D 9,8 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 
N/D – Não Disponível 
Para a análise das condições de ensino nos municípios de Telêmaco Borba e 
Ortigueira, deve-se expor a potencialidade de oferta desse serviço, pois é considerado 
pela ONU e organizações nacionais e internacionais como um direito universal. Os 
valores apresentados na Tabela 2.3.3.6.3.2-2 a seguir são condizentes ao número de 
estabelecimentos existentes para os diversos níveis de ensino nos municípios 
estudados. 
Tabela 2.3.3.6.3.2-2: Número de estabelecimentos de ensino, 2009. 

Município Rede de Ensino 
N  Estabelecimentos 

Pré-escola Fundamental Médio Superior 

TELÊMACO 
BORBA 

Pública Estadual 0 15 9 1 
Pública Federal 0 0 0 0 
Pública Municipal 21 22 0 0 
Privada 9 7 4 1 
Total 30 44 13 2 

ORTIGUEIRA 

Pública Estadual 1 12 6 0 
Pública Federal 0 0 0 0 
Pública Municipal 13 23 0 0 
Privada 0 1 0 0 
Total 14 36 6 0 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2009.  

Em termos de infraestrutura no setor de educação, Telêmaco Borba apresenta um 
ótimo número de estabelecimentos. No ensino pré-escolar, há um total de 30 escolas, 
sendo 21 públicas municipais e 9 privadas. Na rede de ensino fundamental o 
município tem maior infraestrutura, contabilizando 15 estabelecimentos públicos 
estaduais, 22 públicos municipais e 7 privados. No ensino médio foi identificado no 
município um total de 13 escolas, 9 públicas estaduais e 4 privadas. 
O município apresenta também 2 instituições de ensino superior, a Faculdade de 
Telêmaco Borba (FATEB) e o Campus da Universidade estadual de Ponta Grossa 
(UEPG).  
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Além disso, o município também apresenta uma unidade do SENAI. A KLABIN 
estabeleceu uma primeira parceria com essa unidade a qual resultou na oferta de 1.594 
vagas, nas seguintes áreas: Civil, Elétrica, Mecânica e Segurança do Trabalho 
(FUNBIO, 2013). 
Quanto ao número de pessoas que frequentavam escola, o município registrou um 
total de 1.732 matrículas efetuadas na pré-escola, 11.607 no fundamental, e 3.185 no 
ensino médio.  

A sua vez, Ortigueira possui razoável número de estabelecimentos no setor da 
educação, com um total de 14 escolas no ensino pré-escolar, 36 estabelecimentos no 
ensino fundamental e 6 escolas de ensino médio, carecendo de instituições de ensino 
superior. 
Tabela 2.3.3.6.3.2-3: Número de pessoas e frequência por nível de ensino, 2009. 

Município Rede de Ensino 
N  de pessoas que frequentavam escola, por nível de 

ensino 
Pré-escola* Fundamental Médio Superior** 

TELÊMACO 
BORBA 

Pública Estadual 0 5.503 2.730 N/D 
Pública Federal 0 0 0 0 
Pública Municipal 1.334 5.114 0 0 
Privada 398 1.190 455 N/D 

Total 1.732 11.607 3.185 N/D 

ORTIGUEIRA 

Pública Estadual 9 2.208 852 0 
Pública Federal 0 0 0 0 
Pública Municipal 308 2.179 0 0 
Privada 56 98 0 0 
Total 373 4.485 852 0 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2009. 
*Inclusive pessoas que frequentavam aulas de alfabetização. 
** Graduação. 
N/D: Não Disponível. 

Tabela 2.3.3.6.3.2-4: IDEB das Séries Iniciais. 

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR -  SÉRIES INICIAIS (ATÉ A 4ª SÉRIE) 

MUNICÍPIO 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

IDEB 2009 PROJEÇÃO IDEB 2021 

Telêmaco Borba 5,2 6,3 
Ortigueira 4,4 5,6 

Fonte: MEC/Inep.(Recalculado em Junho de 2011) 
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Tabela 2.3.3.6.3.2-5: IDEB das Séries Finais. 

ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR -  SÉRIES FINAIS (5ª A 8ª SÉRIE) 

MUNICÍPIO 
REDE PÚBLICA ESTADUAL 

IDEB 2009 PROJEÇÃO IDEB 2021 

Telêmaco Borba 3,6 4,9 
Ortigueira 4,0 5,2 

Fonte: MEC/Inep.(Recalculado em Junho de 2011) 

 

Para melhor compreensão sobre a qualidade das estruturas de ensino presentes nos 
municípios da AID, a seguir é apresentado material proveniente do levantamento 
fotográfico realizado na visita de campo da equipe técnica do presente estudo. 

 

Figura 2.3.3.6.3.2-1: Secretaria Municipal 
de Educação de Telêmaco Borba 

 

Figura 2.3.3.6.3.2-2: Escola Municipal na 
área urbana de Telêmaco Borba 

Fonte: Equipe Técnica 

 

Figura 2.3.3.6.3.2-3: Colegio Estadual no 
centro urbano de Telêmaco Borba 

 

Figura 2.3.3.6.3.2-4: Departamento de 
Cultura no município de Ortigueira 

Fonte: Equipe Técnica 

2.3.3.6.3.3 Saúde 
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Os indicadores de saúde constituem-se em medidas-síntese nas quais estão inseridas 
informações relacionadas a determinados atributos e dimensões da condição de saúde, 
assim como do desempenho do sistema na área em questão. A análise conjugada de 
tais indicadores deve refletir a posição sanitária de uma determinada população sendo 
importante para a vigilância das condições de saúde. 

A produção e a utilização de informações sobre saúde no Brasil envolvem estruturas 
governamentais em três níveis de gestão (federal, estadual e municipal) do Sistema 
Único de Saúde (SUS); bem como o IBGE e outros setores da administração pública 
produzem dados e informações de empenho para a saúde; instituições de ensino e 
pesquisa; associações técnico-científicas e as que coligam categorias profissionais ou 
funcionais; e organizações não governamentais. 

O sistema local de saúde deve contar com unidades de saúde distribuídas segundo os 
diferentes níveis de complexidade de serviços e de acordo com as realidades locais e 
regionais. 
Segundo o Ministério da Saúde, a estratégia adotada no país reconhece o município 
como o principal responsável pela saúde de sua população. A partir do Pacto pela 
Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir 
integralmente as ações e serviços de seu território. 
Os municípios possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. O gestor 
municipal deve aplicar recursos próprios e os repassados pela União e pelo estado. 
O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos parceiros 
para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde. Ele coordena e planeja o 
SUS em nível municipal, respeitando a normatização federal e o planejamento 
estadual. Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o 
atendimento pleno de sua população, para procedimentos de complexidade que 
estejam acima daqueles que pode oferecer. 

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a atenção básica à saúde é fator primordial para 
que se exista uma condição de vida adequada. Por isso, cabe saber algumas definições 
formuladas pelo mesmo: 

Posto de saúde 
“É uma unidade de saúde que presta assistência a uma população determinada, 
estimada em até 2.000 habitantes, utilizando técnicas apropriadas e esquemas 
padronizados de atendimento. Essa unidade não dispõe de profissionais de nível 
superior no seu quadro permanente, sendo a assistência prestada por profissionais de 
nível médio ou elementar, com apoio e supervisão dos centros de saúde de sua 
articulação”.  

Centro de saúde 
“É a unidade destinada a prestar assistência à saúde a uma população determinada, 
contando com uma equipe de saúde interdisciplinar em caráter permanente, com 
médicos generalistas e/ou especialistas. Sua complexidade e dimensões físicas variam 
em função das características da população a ser atendida, dos problemas de saúde a 
serem resolvidos e de acordo com seu tamanho e capacidade resolutiva”.  

Hospital local 
“É o estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica em regime de 
internação e urgência, nas especialidades médicas básicas, para uma população de  
área geográfica determinada. Para os municípios com agrupamentos com mais de 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  64 
 
 

 

20.000 habitantes, o hospital local ser  a primeira referência de internação. As 
unidades de internação desse estabelecimento são dimensionadas para atender, nas 
especialidades básicas (clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria e clínica 
cirúrgica), os pacientes referidos dos centros de saúde de sua  área delimitada, bem 
como oferecer cobertura ao atendimento de emergência da mesma área. Outras 
especialidades médicas poderão ser desenvolvidas no hospital local de acordo com 
peculiaridades do quadro epidemiológico local, porém devem ser consideradas as 
limitações do nível de complexidade dos serviços oferecidos por esse tipo de unidade 
de saúde”. 

“O hospital dever contar ainda com a infraestrutura mínima necessária à sua operação. 
Como apoio diagnóstico dever contar com laboratório de patologia clínica e 
radiodiagnóstico”. 

Hospital regional 
“É o estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica em regime de 
internação e emergência nas especialidades médicas básicas, associadas àquelas 
consideradas estratégicas e necessárias para sua área de abrangência”. 
Para dimensionamento dos leitos hospitalares deve-se considerar:  

Unidade mista ou hospital local - Dois leitos/1.000 habitantes da área delimitada, mais 
um leito/1.000 habitantes, para atendimento da demanda de outras áreas. 

Hospital regional - Dois leitos/1.000 habitantes da área delimitada, mais um 
leito/1.000 habitantes rurais do município, mais um leito/1.000 habitantes de 
agrupamentos fora do município, mais 0,5 leito/1.000 habitantes dispersos da área 
programática, fora do município. 
A população mínima da área urbana onde se localiza um hospital regional não deve 
ser inferior a 20.000 habitantes. 
Os dados condizentes à saúde nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira 
refletem a inadequação do atendimento em categorias como serviços de internação, 
urgência, farmácia ou cooperativa e vigilância epidemiológica e sanitária, conforme 
pode ser observado na Tabela 2.3.3.6.3.3-1 a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.3.3-1: Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de 
atendimento prestado. 

Serviço prestado SUS Particular 

Plano de Saúde 

Público Privado 
TELÊMACO BORBA 

Internação 1 2 1 2 

Ambulatorial 27 68 3 42 

Urgência 2 2 - 2 

Diagnose e terapia 7 19 1 8 
Vig. epidemiológica e 
sanitária 2 - - - 

Farmácia ou cooperativa 1 - - - 

ORTIGUEIRA 

Internação 1 1 - 1 
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Ambulatorial 20 5 - 3 

Urgência 1 1 - 1 

Diagnose e terapia 4 2 - 1 
Vig. epidemiológica e 
sanitária 2 - - - 

Farmácia ou cooperativa 1 - - - 
Fonte: MS/DATASUS/CNES. Situação da base de dados nacional em agosto de 2012. Acesso em outubro, 2012 

Entretanto, segundo padrões estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde), o indicador clássico de atendimento e infraestrutura na saúde é formado pelo 
número de leitos por habitantes. Para suprir a demanda necessária, a OMS recomenda 
um mínimo de 4 leitos a cada mil habitantes. Telêmaco Borba e Ortigueira contam 
com 2,4 e 2,8 leitos por mil habitantes respectivamente, portanto não cumprem com os 
padrões estabelecidos pela OMS, segundo dados do Datasus (MS, 2009). 
A questão do sistema de saúde é bastante complexa na região. Em Ortigueira, existiam 
dois hospitais – Hospital de Clínicas São Francisco e Hospital São Francisco. Os dois 
hospitais prestavam os mesmos serviços, considerando serem hospitais gerais. O 
Hospital de Clínicas São Francisco, que continua funcionando, é privado e possui 
convênio com o SUS. Já o Hospital São Francisco, atualmente fechado, era 
administrado pela Fundação de Assistência a Saúde e Promoção Social de Ortigueira, 
fundação privada, classificada como instituição filantrópica. Este hospital recebeu 
parte dos recursos da KLABIN, oriundos da compensação social estabelecida pelo 
BNDES na época do Projeto MA 1100, na forma de equipamentos, construção e 
reformas de alas, conforme pleiteado pelos representantes da Fundação à empresa 
(FUNBIO, 2013).  

O Hospital São Francisco, que nunca foi administrado pela Prefeitura, por problemas 
administrativos, não conseguiu se manter e possui muitas dívidas. Os equipamentos 
novos, doados pela KLABIN, ainda não foram devidamente utilizados. Diante desse 
problema, o Município decidiu desapropriar o hospital e pagar as dívidas da Fundação 
(FUNBIO, 2013) 
Após a desapropriação, o Poder Público pretende priorizar ali o atendimento de 
urgências e emergências, incluindo a instalação de uma unidade de pronto 
atendimento  com a  presença  do  SAMU e  uma UPA.  A questão,  no  entanto,  está  no  
momento sob impasse na Justiça (FUNBIO, 2013). 
Os estudos elaborados referentes à mortalidade têm por base a Classificação 
Internacional das Doenças (CID), elaborada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Esta é composta por um número muito elevado de doenças, incluindo suas 
variantes e complicações. Sendo assim, os diagnósticos de saúde limitam-se a analisar 
a situação e a tendência de alguns grandes grupos de causas de morbidade e 
mortalidade. 
O diagnóstico feito neste estudo trata da análise no que concerne à mortalidade e, para 
isso, um dos indicadores mais utilizados é o da proporção de óbitos por grupo de 
causa, em relação ao total dos óbitos ocorridos em dado período, que é conhecido 
como mortalidade proporcional por causa definida. 
Sob a mesma base teórica, ainda é analisado a distribuição percentual de internações 
por grupo de causas, conferindo assim em um diagnóstico mais detalhado e plausível à 
avaliação. 
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Quanto aos índices de morbidade em Telêmaco Borba, a principal causa de 
internações condiz a complicações do aparelho circulatório, indicando um percentual 
de 22,7%. Óbitos mais frequentes estão ligados também às doenças do aparelho 
circulatório, com 29,0%. Em Ortigueira, as doenças do aparelho respiratório com um 
34,7% são as principais causas de internações, e as doenças do aparelho circulatório 
com um 37,6% representam as principais causas de mortalidade. 
Tabela 2.3.3.6.3.3-2: Distribuição percentual das internações e mortes por grupo de 
causas. 

Unidade 
Espacial 

Distribuição Percentual das 
Internações/Grupo de Causas 2009 

Mortalidade Proporcional (%)/Grupo 
de Causas 2008 

Causa % Causa % 

Telêmaco 
Borba 

Doenças do aparelho circulatório 22,7 Neoplasias (tumores) 12,4 

Doenças do aparelho respiratório 18,7 Doenças do aparelho circulatório 29,0 

Gravidez, parto e puerpério 16,9 Doenças do aparelho respiratório 13,8 

Outros 41,7 Outros 44,8 

Ortigueira 

Doenças do aparelho circulatório 15,1 Neoplasias (tumores) 12,8 

Doenças do aparelho respiratório 34,7 Doenças do aparelho circulatório 37,6 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 9,8 Doenças do aparelho respiratório 12,8 

Outros 40,4 Outros 36,8 

Fonte: MS/DATASUS/CNES. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. Acesso em dezembro, 2012. 

Retomando o Coeficiente de Mortalidade Infantil como indicador representativo da 
qualidade da saúde da população, os municípios em análise apresentam a seguinte 
situação: o município de Telêmaco Borba apresentou coeficientes acima dos 
apresentados no Estado de Paraná em todo o período 2002-2008, sendo o coeficiente 
mais expressivo o apresentado no ano 2004 (25,6). O município de Ortigueira 
apresentou coeficientes muito acima dos coeficientes do Estado de Paraná nos anos 
2002, 2005 e 2008. Porém, em 2004 e 2006, o município apresentou uma queda muito 
significativa (9,6 e 10,3), abaixo dos obtidos neste mesmo período no Estado. 
Entretanto, deve-se tomar o cuidado de observar o indicador ao longo dos anos e, 
principalmente, quando a localidade ou região estudada apresentar um pequeno 
contingente populacional, o que pode extrapolar os índices, mesmo quando há poucos 
casos desta natureza.  

De certa forma, o município de Telêmaco Borba vem abarcando melhorias no âmbito 
da saúde da população e na qualidade de vida. Este apresentou equilíbrio ao longo dos 
anos, com certa queda no indicador, passando do coeficiente de 18,6 em 2002 para 
16,0 em 2008. Apesar da redução ao longo do tempo, os índices ainda encontram-se 
muito acima dos requeridos pela OMS. Por sua vez, o município de Ortigueira vem 
melhorando também, mas com oscilações consideráveis de um ano a outro e com 
índices muito elevados. No Estado do Paraná, o coeficiente vem decrescendo devido 
às políticas estaduais em imunização, saneamento básico, incentivo ao Programa 
Saúde da Família (PSF), incentivo ao aleitamento materno entre outros. 
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Tabela 2.3.3.6.3.3-3: Índice de Mortalidade Infantil. 

Unidade Espacial 
Índice de Mortalidade Infantil (numero de óbitos infantis até 1 ano de idade 

por mil nascidos vivos)* 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Telêmaco Borba 18,6 16,8 25,6 16,2 16,9 17,1 16,0 

Ortigueira 28,7 18,1 9,6 22,0 10,3 14,7 26,5 

Estado de Paraná 16,8 16,5 15,5 14,5 14,0 13,2 13,1 
Fonte: DATASUS, Caderno de Informações de Saúde. Acesso em dezembro, 2012. 
Considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC. 

No material fotográfico a seguir, são apresentadas as fotos representativas da 
infraestrutura relacionada à saúde encontrada nos municípios estudados. 

 
Figura 2.3.3.6.3.3-1: Unidade Mista de 
Saúde e PAM no centro urbano de 
Telêmaco Borba. 

 
Figura 2.3.3.6.3.3-2: Farmácia na área 
urbana do município de Telêmaco Borba 

Fonte: Equipe Técnica 

Figura 2.3.3.6.3.3-3: Clínica da Mulher 
em Telêmaco Borba 

Figura 2.3.3.6.3.3-4: Hospital São Francisco 
na sede urbana de Ortigueira 

Fonte: Equipe Técnica 
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2.3.3.6.3.4 Saneamento Básico 
Outra infraestrutura que mostra a evolução na qualidade de vida da população é o 
acesso aos serviços públicos de infraestrutura básica nas moradias, como água 
encanada, energia elétrica e coleta de lixo. Em 1991 o acesso a esses serviços era mais 
limitado, somente 88,6% das habitações em Telêmaco Borba e 42,8% em Ortigueira 
possuíam água encanada. Em 2000 esse valor subiu para aproximadamente 97,1% e 
73,1% respectivamente. Em 2010 quase a totalidade dos domicílios de Telêmaco 
Borba e Ortigueira possuíam esse serviço, mais precisamente 99,9% e 98,2 das 
habitações. 
O mesmo ocorre com os serviços de energia elétrica, em 1991 95,8% das residências 
de Telêmaco Borba e 52,6% de Ortigueira possuíam energia elétrica, e em 2010 esse 
valor evoluiu para 99,7% e 98,2% respectivamente, provavelmente efeito do programa 
“Luz Para Todos” do Governo Federal. 
A  coleta  de  lixo  nas  áreas  urbanas  em  Telêmaco  Borba  recebeu  um  significativo  
incremento, principalmente de 1991 a 2000, passando de 84,6% em 1991 para 97,8% 
em 2000. Nos últimos dez anos, essa cobertura quase não evoluiu (99,5%). Em 
Ortigueira o incremento foi ainda mais relevante, passando de 39,1% em 1991 para 
94,7% em 2010. 

Quanto ao esgotamento sanitário, 48,1% dos domicílios de Telêmaco Borba possuíam 
acesso à rede geral de esgotamento sanitário em 2000. Em 2010, segundo dados do 
Censo Demográfico (IBGE), esse percentual sobe para 69,2%, representando um 
incremento muito considerável. 

No município de Ortigueira, o acesso á rede geral de esgotamento sanitário 
experimentou uma evolução considerável no período 2000-2010, passando de 9,1% 
para 17,8% das moradias que possuíam este serviço. Ainda assim, o município 
apresenta uma carência importante neste tipo de infraestrutura básica.  

O tipo de esgotamento sanitário predominante em Ortigueira é a fossa rudimentar, 
presente em 60,0% dos domicílios em 2010, sendo que no ano 2000 uma parte 
importante da população do município possuía este tipo de esgotamento (66,9%). 
Algumas das moradias de Ortigueira estão atendidas também com infraestrutura de 
fossa séptica. Segundo os dados do IBGE (2010), 15,2% das moradias possuem fossa 
séptica, ligeiro aumento comparada à cobertura em 2000 na ordem de 1,9%.  

As fossas sépticas são infraestruturas simples de esgotamento sanitário, que 
possibilitam a realização de um tratamento primário do efluente através da separação 
físico-química da matéria contida no esgoto. Muito usadas em residências rurais, às 
fossas sépticas podem propiciar a remoção de cerca de 40% da demanda biológica de 
oxigênio (DBO) contida no esgoto. As fossas negras ou rústicas, também muito 
comum nas zonas rurais, são alternativas muito precárias a este tipo de esgotamento. 
Muitas vezes, são indevidamente confundidas com fossas sépticas. 
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Tabela 2.3.3.6.3.4-1: Percentual de moradias com acesso aos serviços públicos de 
infraestrutura básica, 1991, 2000 e 2010. 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1991, 2000 e 2010 
N/D – Não Disponível 
 

 
Figura 2.3.3.6.3.4-1: Estação de 
Tratamento de Água no município de 
Telêmaco Borba. 

 
Figura 2.3.3.6.3.4-2: Estação de 
Tratamento de Esgoto na área rural de 
Telêmaco Borba. 

Fonte: Equipe Técnica 

Município Tipo de Serviço Público 
Percentual de cobertura 

1991 2000 2010 

TELÊMACO 
BORBA 

Água Encanada 88,6 97,1 99,9 

Energia Elétrica 95,8 99,3 99,7 

Coleta de Lixo¹ 84,6 97,8 99,5 
Esgotamento Sanitário - Rede geral 
de esgoto ou pluvial N/D 48,1 69,2 

Esgotamento Sanitário - Fossa 
séptica N/D 12,8 5,0 

Esgotamento Sanitário – Fossa 
rudimentar N/D 26,5 19,7 

Esgotamento Sanitário – outro N/D 10,6 5,8 
Esgotamento Sanitário – não 
tinham N/D 2,0 0,3 

ORTIGUEIRA 

Água Encanada 42,8 73,1 98,2 

Energia Elétrica 52,6 77,5 98,2 

Coleta de Lixo¹ 39,1 83,0 94,7 
Esgotamento Sanitário - Rede geral 
de esgoto ou pluvial N/D 9,1 17,8 

Esgotamento Sanitário - Fossa 
séptica N/D 1,9 15,2 

Esgotamento Sanitário – Fossa 
rudimentar N/D 66,9 60,0 

Esgotamento Sanitário – outro N/D 6,6 4,3 

Esgotamento Sanitário – não 
tinham N/D 15,5 2,7 
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Figura 2.3.3.6.3.4-3: Aterro Sanitário na 
área rural de Telêmaco Borba. 

 
Figura 2.3.3.6.3.4-4: Resíduos depositados 
de maneira irregular no centro urbano de 
Telêmaco Borba. 

Fonte: Equipe Técnica 

2.3.3.6.4 Segurança Pública 
A segurança social é representada por diversos segmentos da sociedade pública como 
o corpo de bombeiros, polícia federal, militar e civil, etc. 

A Polícia Militar está presente nos municípios em estudo. As unidades da PM em cada 
município são apresentadas na tabela a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.4:1. Unidades da Polícia Militar nos municípios em estudo. 

Tipo Ortigueira 

Ortigueira 4º CRPM - 3ª Cia Independente PM - Telêmaco Borba - 
Destacamento 

Telêmaco Borba 4º CRPM - 3ª Cia Independente PM - Telêmaco Borba 

Fonte: PM do Estado do Paraná, 2012. 
 

 
Figura 2.3.3.6.4:1. 3ª Cia Independente da Polícia Militar. 

 
A Polícia Civil está presente nos municípios em estudo. As unidades da Polícia Civil 
em cada município são apresentadas na tabela a seguir. 
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Em cada município da AID existe uma delegacia de polícia civil. 
Tabela 2.3.3.6.4:2. Unidades da Polícia Civil nos municípios em estudo. 

Tipo Ortigueira 

Ortigueira 18ª SDP - 22ª AISP 

Telêmaco Borba 18ª SDP - 22ª AISP – Sede SDP 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Paraná, 2012. 

 
 

 
Figura 2.3.3.6.4:2. Delegacia de polícia civil, em Ortigueira-PR. Fonte: Pesquisa de 
Campo. 

As unidades de Bombeiros dos municípios da AII são representadas pelo 2º e 3º 
Grupamento de Bombeiros, conforme Tabela a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.4:3. Unidades dos Bombeiros nos municípios em estudo. 

Tipo Ortigueira 

Ortigueira 2º Grupamento de Bombeiros 

Telêmaco Borba 2º Grupamento de Bombeiros 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Paraná, 2012. 
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Figura 2.3.3.6.4:3. 3º Grupamento de Bombeiros – Sede do GB, em Londrina. 

 

Criminalidade 
Importantes dados sobre criminalidade são constatados pelo Relatório Estatístico 
Criminal do estado do Paraná (2011) elaborado pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. 
Segundo os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), a Área 
Integrada de Segurança Pública Telêmaco Borba é a 22ª região que apresentou o 
maior número de registros de crimes consumados contra a pessoa, contabilizando 
3.135 casos em 2011, se configurando em uma das regiões com menor número de 
casos no estado do Paraná. 

Apesar da boa colocação no ranking estadual, o número de homicídios nos municípios 
é  elevado,  principalmente  em  Telêmaco  Borba  que  atingiu  em  2011  o  índice  de  10  
homicídios por 100 mil habitantes, e Ortigueira com 4,3 homicídios por 100 mil 
habitantes. 
A ONU considera que quando este índice supera a marca de 10 homicídios por 100 
mil habitantes por ano, configura-se uma situação de calamidade pública, portanto o 
município de Telêmaco Borba já encontra-se em uma situação crítica na questão de 
violência e criminalidade. Como referência entre os países de menor taxa de 
homicídio  encontram-se  o  Reino  Unido  e  o  Japão  com  0,4  e  a  Alemanha  e  a  Suíça  
com 0,6 homicídios por 100 mil habitantes em 2008. 
Durante o ano de 2011, foram instaurados 22 Inquéritos Policiais por homicídios 
dolosos em Telêmaco Borba com a representação pela prisão de 20 indiciados. 
Segundo dados da Divisão Policial do Interior do Estado do Paraná, houve a redução 
em 8,33% dos crimes de homicídio na cidade de Telêmaco Borba. Já com relação aos 
crimes contra o patrimônio houve a redução dos furtos simples em 18,37%, furtos 
qualificados em 17,05% e roubos em 11,27%, verificando-se que foram registrados 
167 ocorrências a menos que no período anterior. 

O alto índice de criminalidade, especificamente nos municípios de Telêmaco Borba e 
Ortigueira, é uma das maiores desvantagens apontadas na pesquisa de campo realizada 
pela FUNBIO. Segundo relatos dos delegados locais, as causas dessa violência estão 
associadas ao alto consumo de bebidas e entorpecentes, brigas em saídas de festas e 
prostituição (FUNBIO, 2013). 
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Investimentos 
Os investimentos em segurança, mais especificamente no município de Telêmaco 
Borba são apresentados na Tabela a seguir. 

Tabela 2.3.3.6.4:4. Investimentos em saúde no município de Telêmaco Borba. 

Tipo População             
habitante R$ Investimento per capita 

R$/habitante 

2007 65.797 219.286,13 3,33 

2008 68.584 181.128,76 2,64 

2009 69.278 220.740,96 3,19 

2010 69.872 130.364,84 1,87 

2011 70.535 396.867,92 5,63 

Fonte: Prefeitura de Telêmaco Borba. 
 
Observa-se que entre 2007 e 2011 houve crescimento de apenas 69,07% no 
investimento per capita em segurança no município de Telêmaco Borba. O valor 
passou de R$ 3,33 (2007) para R$ 5,63 (2011). 

2.3.3.6.5 Infraestrutura Urbana 
A infraestrutura que aporta o desenvolvimento econômico está alicerçada 
principalmente no transporte, que viabiliza o deslocamento de pessoas e o fluxo de 
mercadorias; na geração e fornecimento de energia, que é essencial para o 
funcionamento das máquinas e equipamentos; e na comunicação, que conecta a região 
produtiva ao restante do mercado consumidor. 

Neste ínterim, são apresentadas a seguir informações sobre a infraestrutura urbana, 
tendo em vista sua capacidade de suporte ao desenvolvimento econômico e social. 

2.3.3.6.5.1 Transporte 

O  principal  acesso  à  AID  está  articulado  pela  rodovia  BR-376.  Conhecida  como  
rodovia do café, encontra-se pavimentada em uma via, fazendo a conexão com a BR-
277, que liga os municípios estudados à capital paranaense, Curitiba. A rodovia passa, 
também, por Ponta Grossa no trajeto entre a AID e a capital do estado, a 
aproximadamente 100 km de distância da área de estudo. No sentido noroeste, a BR-
376 faz a ligação da AID com outros importantes municípios do estado, como 
Maringá e Apucarana. 
Telêmaco Borba situa-se ao longo da rodovia PR-160, estrada asfaltada que se 
transformou em eixo de expansão urbana no município, e que interliga Telêmaco 
Borba com o norte e o sul. Essa estrada também conecta-se com a PR—340, rodovia 
estadual sem pavimento, e que forma uma das alternativas viárias entre Telêmaco 
Borba e Ortigueira.  
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A BR-376 é a estrada com maior fluxo diário de veículos, segundo dados do 
Ministério dos Transportes (2005), contabilizando mais que 2.300 veículos diários, 
sendo 1.700 só de veículos pesados e coletivos. Segundos estudos do MT, no ano de 
2005 a previsão de fluxo para 2011 era de 2.064 veículos dia. 
A PR-160, com menor intensidade de tráfego, possuía em 2005 um fluxo de veículos 
dia contabilizado em 51 veículos, sendo 38 só de carga pesada e coletivos.  
Outros acessos são verificados na AID, de menor capacidade de suporte e em grande 
parte sem pavimentação ou em leito natural, como as estradas municipais e estaduais 
da Campina, minuano e Estratégica. 

Segundo entrevistas realizadas pela FUNBIO, especialmente com habitantes de 
comunidades rurais, os moradores reclamam da falta de estradas pavimentadas o que 
ocasiona a dificuldade de acesso àquelas localidades e a depreciação dos veículos.  
As estradas municipal e estadual (da Campina, Minuano e Estratégica) – que ligam 
Telêmaco Borba e Ortigueira, constituindo-se em possibilidades de desvio do pedágio 
da BR-376 – possuem condições extremamente precárias, o que gera um aumento 
considerável no tempo de deslocamento e nos custos de manutenção dos veículos. A 
partir das melhorias dessas rotas, já previstas no âmbito do Projeto Puma (Fábrica de 
Celulose em Ortigueira, Ramais Ferroviário e Rodoviário), é provável que o tráfego 
entre as cidades aumente consideravelmente e se diversifique, com uma maior 
presença de caminhões pesados, ônibus para transporte de funcionários e máquinas 
(FUNBIO, 2013). 

A Ferrovia Sul-Atlântico (FSA), mantida pela empresa ALL – América Latina 
Logística – atravessa o município de Ortigueira paralelamente à rodovia BR-376, no 
sentido noroeste-sul. A ferrovia, em operação desde 1997, início de operação da 
ferrovia após o Programa Nacional de Desestatização, e com bitola métrica de 1 
metro, prevê o transporte de farelo de soja, derivados de petróleo, álcool, arroz, adubo 
e  soja.  Em  2004,  o  índice  de  TU  (Tonelada  Útil  Tracionada),  indicador  clássico  no  
transporte de cargas, foi de 20,1 milhões na soma das mercadorias, 2 milhões de 
toneladas a mais que em 2001. Essa ferrovia está interligada à malha ferroviária que 
leva produtos para o porto de Paranaguá, passando ainda por Ponta Grossa e Curitiba. 

Outro trecho da antiga Ferrovia Sul-Atlântico de concessão da ALL e com o mesmo 
transporte  de  produtos  previstos,  sai  diretamente  de  Telêmaco  Borba,  nas  
proximidades com o rio Tibagi, no bairro de Harmonia. Apesar dessa proximidade não 
há conexão multimodal, já que o mencionado rio não abarca transporte fluvial.  

Os municípios contam com um aeródromo em Telêmaco Borba, de uso público, 
pavimento de concreto-asfáltico e administração da empresa Klabin. Apresenta uma 
pista de pouso de 1.800 metros de comprimento por 30 metros de largura. Atende em 
média 67 pousos e decolagens por mês. Apesar de apresentar funcionamento noturno, 
o aeródromo não opera com linhas regulares e nem por instrumentos. 
O município de Telêmaco Borba possui terminal de ônibus que sofreu revitalização 
após 25 anos de funcionamento, sendo essa inauguração datada em dezembro de 2012. 
São constatadas cinco empresas de ônibus interurbanos e interestaduais, a Viação Joia, 
a Empresa Princesa dos Campos, a Princesa do Norte,  a Ouro Branco e a Vinsa.  Os 
principais destinos são as cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, além de 
Amparo, Tibagi, Caetano Mendes e Imbaú, com passagens que variam entre R$ 10,00 
e R$ 40,00, dependendo da distância percorrida. O trafego de passageiros pelo 
terminal rodoviário municipal é estimado torno de 8.000 pessoas ao mês. 
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Segundo informações do Governo Municipal de Ortigueira, O transporte escolar é 
uma das prioridades na administração pública. Contando com 237 linhas e 96 veículos 
para o transporte escolar, entre ônibus, vans, micro-ônibus e Kombis, atende a 
população estudante na área urbana e rural. O gasto diário para o transporte escolar é 
de R$15.599,41 no município. O serviço de transporte escolar é gratuito, atendendo 
4.391 estudantes Além de alunos do ensino médio e fundamental de escolas 
municipais e estaduais, o transporte também leva universitários de Ortigueira a quatro 
cidades da região: Telêmaco Borba, Apucarana, Jandaia do Sul e Arapongas. 
A frota veicular do município de Telêmaco Borba (em outubro de 2012), segundo 
dados do Denatran, é composta por 32.783 veículos sendo que 19.659 veículos são 
automóveis e 7.274 são motocicletas e ou motonetas. 

Em Ortigueira, a frota no mesmo período atingiu 6.732 veículos, compondo-se de 
3.302 automóveis e 2.078 motocicletas e motonetas. Os dados distribuídos por tipo de 
veículo são apresentados nas tabelas e gráficos a seguir. 
Tabela 2.3.3.6.5.1-1: Frota de veículos município de Ortigueira. 

Tipo Veículo Frota 

AUTOMOVEL 3.302 
BONDE 0 

CAMINHAO 329 
CAMINHAO 

TRATOR 26 

CAMINHONETE 657 
CAMIONETA 163 

CHASSI PLATAF 0 
CICLOMOTOR 1 

MICRO-ONIBUS 26 
MOTOCICLETA 1.882 

MOTONETA 196 
ONIBUS 72 

QUADRICICLO 0 
REBOQUE 37 

SEMI-REBOQUE 30 
SIDE-CAR 2 
OUTROS 0 

TRATOR ESTEI 0 
TRATOR RODAS 0 

TRICICLO 1 
UTILITARIO 8 

TOTAL 6.732 
Fonte: DENATRAN, outubro 2012 
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Figura 2.3.3.6.5.1-1: Percentagem de veículos por tipo em Ortigueira. Fonte: 
DENATRAN, julho 2012 

 

 

Tabela 2.3.3.6.5.1-2: Frota de veículos município de Telêmaco Borba. 

Tipo Veículo Frota 
AUTOMOVEL 19.659 
BONDE 0 
CAMINHAO 1.013 
CAMINHAO 
TRATOR 477 

CAMINHONETE 2.213 
CAMIONETA 544 
CHASSI 
PLATAF 0 

CICLOMOTOR 6 
MICRO-ONIBUS 211 
MOTOCICLETA 5.568 
MOTONETA 1.706 
ONIBUS 201 
QUADRICICLO 0 
REBOQUE 307 
SEMI-
REBOQUE 630 

SIDE-CAR 3 
OUTROS 0 
TRATOR ESTEI 0 
TRATOR 
RODAS 113 

TRICICLO 9 
UTILITARIO 123 
TOTAL 32.783 

Fonte: DENATRAN, outubro 2012 
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Figura 2.3.3.6.5.1-2: Percentagem de veículos por tipo em Telêmaco Borba. Fonte: 
DENATRAN, julho 2012 

Figura 2.3.3.6.5.1-3: Mapa do sistema de transporte 
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Figura 2.3.3.6.5.1-4: Mapa do fluxo viário, veículos pesados e ferroviário. 
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2.3.3.6.5.2 Comunicações 
Em termos de telecomunicações, na cobertura de serviços existe em Telêmaco Borba 
uma densidade de telefones públicos (TUP) de 0,004, com um total de 16.872 acessos 
fixos instalados, ofertando uma média de um acesso para cada 4,14 habitantes. 
Em Ortigueira são 1.740 acessos fixos instalados em 23 localidades, com uma 
densidade de TUP por habitante de 0,022 e uma média de acesso a telefones fixos de 
13,4 habitantes por acesso. 

A Tabela 2.3.3.6.6.2-1 a seguir apresenta a cobertura em telecomunicações dos 
municípios de estudo. 
Tabela 2.3.3.6.5.2-1: Cobertura em telefonia ofertada, 2012. 

Unidade Espacial Localidades 
atendidas 

Acesso 
Fixo 

Instalado 

Médias de acesso a 
telefones fixos 
(hab./acesso) 

Telefones de 
Uso Público 

(TUP) 

Densidade 
TUP/hab. 

TELÊMACO 
BORBA 4 16.872 4,14 296 0,004 

ORTIGUEIRA 23 1.740 13,4 54 0,022 

Fonte: ANATEL, Agosto 2012 
No  município  de  Telêmaco  Borba,  há  cobertura  de  telefonia  móvel  de  grande  parte  
das operadoras existentes e foi detectada boa recepção do sinal, evidentemente pela 
existência de antenas instaladas nas sedes municipais. Foi detectada também a 
presença de sinal de internet nos municípios e conexão 3G. O atendimento é realizado 
pelas empresas Brasil Telecom, TIM, Claro e Vivo. Operando em tecnologia TDMA, 
CDMA e GSM. 

Na área da comunicação e mídia de massa, a região possui 3 empresas de âmbito 
regional na transmissão de rádio, sendo essas a Tropical FM, e as AM’s Capital do 
Papel e Nova Mensagem. 
Na mídia impressa destacam-se os jornais locais Correio do Vale e Folha da Cidade, 
ambos de periodicidade semanal. 
No município  de  Telêmaco Borba  há  agências  postais  e  telegráficas  com a  seguinte  
infraestrutura logística instalada: 

 01 agência própria – Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr, nº 465.  

 01 agência franqueada – Av. Paraná, nº 234.  

 01 Central de Distribuição – Av. Samuel Klabin nº741  

 07 postos de atendimento/caixa de correio – em diversos pontos  

2.3.3.6.5.3 Energia 
O sistema de abastecimento de energia elétrica no estado do Paraná é efetuado pelas 
concessionárias COPEL, COCEL, CFLO, CLFSC, CELESC e FORCEL.  
Em termos absolutos, o município de Telêmaco Borba tem seu maior consumo 
voltado à classe industrial (74.115 MW/h), e no município de Ortigueira o maior 
consumo é dado pelo uso rural. A evolução do consumo deste setor é muito 
significativa, devida à industrialização do município de Telêmaco Borba.  
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O  consumo  do  setor  residencial  é  de  34.721  MWh  em  Telêmaco  Borba,  muito  
superior ao de Ortigueira que está em 4.859 MWh.  
A seguir é apresentada a Tabela 2.3.3.6.6.3-1 com informações sobre o consumo de 
energia nos municípios estudados. 
Tabela 2.3.3.6.5.3-1: Participação dos setores no consumo de energia elétrica. 

Classe Tipo Ortigueira Telêmaco Borba 

Residencial 

Consumo 
(MWh) 4.859 34.721 

Consumidores 3.721 21.165 

Setor 
Secundário 

Consumo 
(MWh) 3.068 74.115 

Consumidores 55 300 

Setor 
Comercial 

Consumo 
(MWh) 2.687 16.338 

Consumidores 412 1.482 

Rural 

Consumo 
(MWh) 5.888 526 

Consumidores 3.128 185 

Outras 
Classes 

Consumo 
(MWh) 2.144 11.800 

Consumidores 165 250 

Consumo 
Livre (1) 

Consumo 
(MWh) - 460.198 

Consumidores - 1 

TOTAL  

Consumo 
(MWh) 18.646 597.698 

Consumidores 7.481 23.383 

Fonte: Concessionárias COPEL, COCEL, CFLO, CLFSC, CELESC e FORCEL 
1) Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução da indústria. Inclui os consumidores 
atendidos por outro fornecedor de energia e os que possuem parcela da carga atendida pela COPEL 
Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor. 

Salto de Mauá, o barramento mais a jusante na divisa entre os municípios da AID, é 
uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) de propriedade da Klabin, utilizada para 
geração própria de energia. Possui outorga de 23.859 kW. Nas proximidades há outro 
barramento, este em construção, denominado UHE Mauá, de produção independente 
de energia e administrado pela COPEL Geração e Transmissão S. A.. Contemplará 
outorga de 361.000 kW. 
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Com plano de viabilidade básica, a UHE Telêmaco Borba é um projeto de instalação 
de barramento para geração de energia no rio Tibagi, a montante, no município de 
Telêmaco Borba. Responde por uma outorga de 118.000 kW. 

A UTE de biomassa da Klabin presente no município de Telêmaco Borba, nas 
proximidades da sede municipal, utiliza como combustível o licor negro, efluente 
residual proveniente do processo de fabricação da celulose. A UTE Klabin produz 
energia de forma independente possuindo outorga de 113.250 kW. 

Na transmissão de energia, uma subestação de carga a aproximadamente 10 Km de 
distância a nordeste da sede municipal de Ortigueira conecta 3 linhas de transmissão 
ao sistema energético brasileiro. Essas três linhas são de corrente alternada, todas 
operando com 230 kV. É prevista ainda mais uma linha de transmissão neste circuito, 
também de corrente alternada e com os mesmos 230 kV. 
Outras linhas de transmissão atravessam o município, com destaque para duas linhas 
de 750 kV e 600 kV, com origem em Itaipú em direção à cidade de São Paulo. 

2.3.3.6.5.4 Acesso e Mobilidade 

A acessibilidade é definida pelo Inciso II do Art. 2º da Lei 10.098/2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, como: “possibilidade e 
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e 
meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida”. Desta  forma,  foi  observada  nos  municípios  da  AID  a  existência  de  
acessibilidade no espaço urbano. 

Nos municípios de Ortigueira e Ventania foram observadas poucas condições de 
acessibilidade. 

 
Figura 2.3.3.6.54-1: Área Guias rebaixadas próximas a Igreja Matriz de Ortigueira 
– Paróquia São Sebastião. 
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Figura 2.3.3.6.54-2: Rampa de acesso no prédio da Prefeitura de Imbaú.  

 
No município de Telêmaco Borba foi observado, que existem condições de 
acessibilidade tanto para cadeirantes como para deficientes visuais, conforme pode ser 
visto nas figuras a seguir. 

 
Figura 2.3.3.6.54-3: Vagas de estacionamento reservadas para deficientes em 
Telêmaco Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 
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Figura 2.3.3.6.54-4: Guia rebaixada para cadeirantes e piso tátil para deficientes 
visuais em Telêmaco Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 
 

 
Figura 2.3.3.6.54-5: Rampa de acesso a cadeirantes na câmara municipal em 
Telêmaco Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 

 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  84 
 
 

 

 
Figura 2.3.3.6.54-6: Guia rebaixada para portador de deficiência física em 
Telêmaco Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 
Figura 2.3.3.6.54-7: Vaga reservada no Fórum de Telêmaco Borba. Fonte: 
Pesquisa de campo. 
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Figura 2.3.3.6.54-8: Vaga reservada no centro de Telêmaco Borba. Fonte: Pesquisa 
de campo. 

 

 
Figura 2.3.3.6.54-9: Rampa de acesso no Banco do Brasil em Telêmaco Borba. 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Figura 2.3.3.6.54-10: Vaga reservada próxima ao Banco HSBC em Telêmaco 
Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 
Figura 2.3.3.6.54-11: Rampa de acesso na agência dos Correios em Telêmaco 
Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 
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Figura 2.3.3.6.54-12: Piso  tátil  no  interior  da  agência  dos  Correios  em  Telêmaco  
Borba. Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 
Figura 2.3.3.6.54-13: Ônibus adaptado para cadeirantes em Telêmaco Borba. 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Figura 2.3.3.6.54-14: Detalhe do elevador no ônibus adaptado em Telêmaco Borba. 
Fonte: Pesquisa de campo.  
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Figura 2.3.3.6.5.4-1: Mapa de Geração e Transmissão de Energia – Sigel 
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2.3.3.6.6 Turismo, Lazer e Cultura 
Existem na AID 114 estabelecimentos formalmente estabelecidos no setor de turismo, 
sendo 12 em Ortigueira e 102 em Telêmaco Borba. Boa parte deles, 87 
estabelecimentos, estão no ramo hoteleiro e de alimentação.  
As atividades recreativas, culturais e desportivas contam com 7 estabelecimentos, 
todos em Telêmaco Borba, segundo dados da RAIS (Ministério do Trabalho e 
Emprego, 2012). 

São encontrados nos estabelecimentos identificados 427 postos de trabalho formais, 
28 em Ortigueira e 399 em Telêmaco Borba. Do total, 348 empregos estão alocados 
em hotéis e estabelecimentos do ramo alimentício. 
A AID encontra-se em uma região muito procurada por turistas, principalmente pelos 
atrativos existentes no Parque Guatelá, a aproximadamente 70 Km de distância de 
Telêmaco Borba, no município de Tibagi.  

Os atrativos mais evidentes, identificados no município de Telêmaco Borba são: 

 Trilha Ecológica e Trilha das Águas – Parque da Klabin que oferece 
contemplação da mata nativa, repleta de exemplares centenários. Com 
extensão  de  3  km,  o  trajeto  pode  ser  percorrido  em  1h20,com  auxílio  de  
escadas, pontes e passarelas, harmoniosamente integradas ao meio ambiente. 

 Parque Municipal do Rio Tibagi – Com mirantes para contemplação do rio 
Tibagi. 

 Parque Ecológico Klabin (Centro de Interpretação da Natureza) – Delimitado 
pela Klabin em 1975, as áreas de preservação ambiental permanente na 
Fazenda Monte Alegre deram origem ao Parque Ecológico. Abarca o “Centro 
de Interpretação da Natureza Frans Krajcberg”, em homenagem ao pintor e 
escultor polonês, que elegeu a natureza como ateliê e inspiração de suas obras. 
As instalações do centro exibem imponentes esculturas criadas pelo artista. 

 Criadouro científico de animais silvestres – Parque Ecológico com a presença 
de animais da fauna nativa: lobo-guará, puma, capivara, gralha azul e 
papagaio-de-peito roxo e tantas outras espécies de aves e mamíferos. 

 Museu do parque ecológico – Com acervo zoológico constituído por 
aproximadamente 600 peças, entre estas: animais taxidermizados, esqueletos, 
crânios, peças preservadas em meio líquido e peças variadas. Um insetário, um 
serpentário para cobras não venenosas (vivas), e uma coleção de exsicatas, 
carpoteca e xiloteca da flora arbórea de Monte Alegre. 

 Bonde  Aéreo  -  O  bonde  aéreo  (teleférico)  liga  o  centro  da  cidade  à  Vila  de  
Harmonia, onde está localizada a sede administrativa da Klabin. Desde 1959, 
esse veículo percorre um vão livre de 1318 m sobre o Rio Tibagi. 

 Casa do Artesão - Com 800 metros quadrados de construção encanta pela 
beleza de sua arquitetura interna, prevalecendo a madeira de eucalipto. 
Localizada no centro da cidade, onde são expostos e vendidos produtos 
artesanais do município como: trabalhos manuais, artes plásticas e peças 
típicas da região. 
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Figura 2.3.3.6.6-1: Bonde Aéreo. 

 

 
Figura 2.3.3.6.66-2: Centro de Interpretação da Natureza Frans Krajcberg. 

 

 
Figura 2.3.3.6.66-3: Museu da Fauna e da Flora. 
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O rio Tibagi abarca, também, ilhas insulares que formam potencial atrativo turístico 
em  Telêmaco  Borba.  Dentre  essas  ilhas,  cabe  destaque  para  as  listadas  a  seguir.  As  
informações apresentadas são provenientes do Inventário Turístico elaborado pela 
Prefeitura do Município de Telêmaco Borba em 2005. 

 Ilha da Goiabeira: Constitui um potencial para o desenvolvimento da prática da 
pesca esportiva amadora e canoagem. Tem uma pedra que é utilizada como 
abrigo, dos pescadores que lá frequentam. É um lugar pouco visitado e não 
apresenta infraestrutura. 

 Ilha do Surubi: No local há instalações para alojamento, onde funcionários da 
Klabin reúnem-se para confraternização e pescaria. É um local contemplativo e 
atualmente pouco visitado sem infraestrutura turística. 

 Arquipélago da Mineropar: pequena ilhas, possuem ruínas dos diques que 
atravessam de uma margem a outra, construído pela Mineropar na época em 
que a área era utilizada para garimpo de ouro e pedras preciosas. Também não 
possui infraestrutura para o turismo. 

Outros rios presentes no município de Telêmaco Borba configuram áreas atrativas ao 
turismo e lazer da população. No rio Alegre é permitida a visitação na área da Fazenda 
Monte Alegre, onde há churrasqueiras, banheiros rústicos, mesas e bancos. A prainha 
de areia permite banhos seguros, próximo ao local das churrasqueiras. 
O  Recanto  Beira  Rio  às  margens  do  rio  Imbaú,  está  equipado  com  serviços  de  
lanchonete, piscina, churrasqueiras, campo para futebol e local para camping. Há 
também passeios de barco pelo Rio Imbaú e pratica-se a pesca amadora. 

No rio Harmonia, na propriedade da Fazenda Monte Alegre, há locais de lazer e inclui 
fonte com água sulfurosa.  

O Lago do Harmonia Clube se formou em 1945, com a construção da barragem de 
Harmonia, para abastecer a fábrica de papel e a Vila de Harmonia. Com belas 
paisagens da mata de Araucária, e uma pequena ilha localizada próxima do Harmonia 
Clube, é próprio para passeios de barcos, possuindo excelente estrutura de lazer, com 
piscina, restaurante, salão de festas, quadras poliesportiva, quadra de tênis, campo de 
futebol suíço, boliche e churrasqueiras. É um local bastante frequentado, permitido o 
uso somente para sócios e para os hóspedes do Hotel Ikapê. 
O município contém ainda sete cachoeiras de potencial turístico, dentre elas: 
Cachoeirão,  Cahoeira  do  Rio  Alegre,  Saltinho,  Vale  das  Pedras,  entre  outras.  Outro  
atrativo, não tão procurado, são estabelecimentos de pesque e pague como o Pesqueiro 
do Vale do Tibagi, com tanques de peixes. 
Na infraestrutura para a cultura, Telêmaco Borba abarca algumas instalações 
importantes. A Casa da Cultura comporta a sede administrativa da Secretaria 
Municipal de cultura, esporte e recreação, conta com museu, galeria de obras de 
artistas plásticos locais, anfiteatro, e diversas salas/oficinas onde são ministradas aulas 
de balé, artes plásticas e musica. 

Há também o Anfiteatro Municipal e a Biblioteca Pública com acervo de 11.386 
exemplares. A Concha Acústica tem capacidade para receber até 15.000 pessoas 
sentadas nos eventos artísticos. Ainda são citados o Pavilhão de Exposições e a Casa 
do Artesão. 

O  esporte  em  Telêmaco  Borba  conta  com  3  ginásios  com  quadras  poliesportivas,  
estádio de futebol, pista de atletismo, quadras de tênis, e outros. O município também 
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apresenta pista de autocross e motocross, raia de corrida de cavalos, e pelo menos 4 
importantes clubes. 
Dos eventos culturais mais importantes cabe destaque para:  

 Telêmaco  Borba  em  Dança  –  Realizada  a  1ª  edição  nos  dias  14,  15  e  16  de  
junho de 2005, pretende-se sua inclusão no calendário de eventos do município 
realizado anualmente novas edições;   

 Festival Internacional de Dança e Teatro de Telêmaco Borba, - Realizada a 1ª 
edição nos dias 17,18 e 19 de junho de 2005 através da integração do 
município no Programa Corredores Culturais do Mercosul, igualmente se 
encontra incluso no calendário de eventos do município;   

 Hip hop Festival – evento que busca a divulgação da cultura hip hop, conta 
com a participação de artistas locais, sua primeira edição aconteceu em 06 de 
agosto de 2005. 

O Município de Telêmaco Borba está incluído no roteiro turístico chamado Rota dos 
Tropeiros, que se trata de roteiro turístico composto pelas cidades que surgiram em 
decorrência do fenômeno do Tropeirismo, ao longo do caminho histórico conhecido 
como Rota dos Tropeiros.  
Segundo a Secretaria de Turismo de Ortigueira, o município contempla também 
algumas riquezas naturais que propiciam turismo para a região. Dentre essas riquezas 
destacam-se: 

 Cachoeira Véu da Noiva: situada a 18 km da cidade, tem uma queda de 150 
metros  de  altura.  Com  uma  gruta  e  um  lago  interno  a  cachoeira  possui  uma  
rara beleza. As águas descem dispersas pelas rochas caracterizando um véu 
entre uma vegetação com espécies raras. Visitantes mais ousados escalam seus 
rochedos para banharem-se num peitoral que fica acima dela. A 100 metros, 
possui uma gruta, com um lago interno e vegetação diversificada. Nas 
proximidades existem três cachoeiras, uma delas com grande fluxo de água; 
Serra Pelada: localizada no mesmo local da Cachoeira Véu da Noiva, recebeu 
este nome em virtude de suas montanhas rochosas; 

 Pedra Branca: a 35 km da cidade, seguindo pela BR 376 (Rodovia do Café) 
sentido Mauá da Serra. Uma imensa montanha que pode ser vista da cidade. 
Atrai visitantes que apreciam não só a beleza da montanha, como o caminho 
para chegar até ela; 

 Salto Dito Gardiano: uma encantadora cachoeira, situada a 15 km seguindo 
pela estrada do Lageado Bonito; 

 Fazenda Três Cachoeiras: localizada no Caeté Mirim, a 22km de distância da 
cidade, possui três lindas quedas d’água; 

 Rio Barroso: lugar tranquilo e sereno, bastante frequentado pela população, 
com uma distância de 6 km da cidade, entre outros. 

 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  94 
 
 

 

 
Figura 2.3.3.6.6-4: Cachoeira Véu da Noiva. 

 

 
Figura 2.3.3.6.6-5: Serra Pelada. 

 
Figura 2.3.3.6.6-6: Pedra Branca. 
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Figura 2.3.3.6.6-7: Salto Dito Gardiano. 

 
Segundo a pesquisa da FUNBIO, há o entendimento unânime de que não existem 
opções de lazer. A população frequenta festas de amigos, visitam parentes e viajam 
para outras localidades, mas afirma que não há muito mais para se fazer. Quando 
questionadas sobre o que incluiriam em termos de entretenimento, as opiniões diferem 
nas três municipalidades: em Telêmaco Borba, as pessoas não se sentem seguras e 
pleiteia a criação de espaços de lazer fechados, como shoppings centers e cinemas; em 
Ortigueira, a maior demanda é por espaços para práticas de atividades esportivas; e, 
em Imbaú, espaços como praças e parques. 

2.3.3.6.7 Ordenamento Territorial 
A área de estudo abrangida pela AID comporta muitas áreas com características, em 
especial áreas destinadas à silvicultura. 

Segundo o IBGE (2010), as concentrações populacionais na AID somam 6 povoados, 
4 vilas e as duas sedes municipais. 

Em Ortigueira são 4 povoados com as seguintes denominações: Briolândia, Estrela, 
Coronel Augusto Vitória e Campina dos Pupos; e 4 vilas – Natingui, Lajeado Bonito, 
Barreiro e Monjolinho. No município de Telêmaco Borba são identificados pelo IBGE 
os povoados de Lagoa e Imabuzinho. 

Os setores urbanos considerados nos municípios estão representados pelas sedes 
municipais e pelas vilas de Ortigueira, somando 3.650 hectares que representam 
apenas 1% da AID. 

Muito próximo à sede municipal de Ortigueira, ao sul da sua área urbanizada, há uma 
terra indígena (TI) com área total de 3.077,76 hectares. Outra terra indígena está 
locada na porção nordeste do território municipal de Ortigueira, às margens do rio 
Tibagi, a jusante de onde será a transposição do empreendimento sobre esse rio. Essa 
outra TI abrange 859,91 hectares. A soma entre as TI identificadas chegam a 1% do 
território da AID, correspondência semelhante à participação das áreas urbanizadas no 
território. 
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Figura 2.3.3.6.7-1: Mapa dos municípios com localidades, TI, ETC. (Mapa de uso e 
ocupação síntese). 
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2.3.3.6.7.1 Características da Estrutura Fundiária 
O Censo Agropecuário de 2006 somou no município de Ortigueira 3.598 propriedades 
em um total de 192 mil hectares de terra. Boa parte das propriedades, 3.506, são de 
proprietários rurais, somando 163.410 hectares de terra, uma média de 46,6 hectare 
por propriedade.  

O município de Telêmaco Borba possui uma divisão fundiária das terras com menor 
quantidade de estabelecimentos agropecuários e maior área. São 126 propriedades em 
área de 249,6 mil hectares. A média de área das terras dos proprietários individuais é 
menor que em Ortigueira, sendo de 22,18 hectares por propriedade. 

Do total de áreas, Ortigueira destina a maior parte de suas terras de uso agropecuário 
para a pecuária (66%) e lavoura temporária (22,8%). A produção florestal (plantadas e 
nativas) abrange neste município por 11.071 hectares, correspondendo a 5,8% da área 
dos estabelecimentos rurais. 

Em Telêmaco Borba, 99,1% das terras estão voltadas à produção florestal de florestas 
plantadas, somando 247.457 hectares, resultado da presença das indústrias de papel e 
celulose no município. Importante destacar que são informados pelo Censo 
Agropecuário do IBGE (2006) apenas 3 estabelecimentos agropecuários de produção 
florestal de florestas plantadas neste município. 
A Tabela 2.3.3.6.7.1-1 a seguir apresenta a soma das áreas na distribuição dos 
estabelecimentos agropecuários por atividade econômica. 
Tabela 2.3.3.6.7.1-1: Área em Hectares dos Estabelecimentos Agropecuários por 
Atividade Econômica. 

Total 

Lavou
ra 

tempo
rária 

Horticultu
ra e 

floricultur
a 

Lavoura 
permanen

te 

Sementes, 
mudas e 
outras 

formas de 
propagaç
ão vegetal 

Pecuári
a e 

criação 
de 

outros 
animais 

Produç
ão 

florestal 
- 

floresta
s 

plantad
as 

Produ
ção 

florest
al - 

florest
as 

nativas 

Pesca Aquicultura 

Ortigueira 
- PR 192.421 43.924 6.232 3.903 X 127.065 3.834 7.237 X 209 

Telêmaco 
Borba - 
PR 

249.579 695 28 37 - 1.354 247.457 - - X 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário, 2006 

O aproveitamento econômico das terras e o manejo sustentável são importantes fatores 
do uso e ocupação, e que resultam nas potencialidades econômicas existentes quanto a 
exploração dos recursos no meio rural.  
Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), no município de Ortigueira, 11,4% das 
terras dos estabelecimentos agropecuários são ocupados com pastagem natural, 37,8% 
são pastagens plantadas em boas condições e 2,4% estão ocupadas com pastagem 
plantada em condições degradadas.  
As terras degradadas e inaproveitáveis, com degradação do solo, pântanos, areias e 
pedreiras são poucas no município de Ortigueira, contabilizando 0,6% das terras em 
estabelecimentos agropecuários. As áreas de mata preservada com reserva legal ou 
APP somam 44.170 hectares, o equivalente a 23% do total das propriedades rurais. 
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Em Telêmaco Borba essas áreas protegidas participam com 21,6% do total de terras 
em estabelecimentos rurais. Mais da metade das terras, 53,3%, são ocupadas com 
matas plantadas, e 5,4% são áreas inaproveitáveis à agricultura e pecuária. Neste 
município correspondem a 5,5% das áreas em estabelecimentos rurais Tanques, lagos, 
açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aquicultura.  

As construções, benfeitorias e caminhos, importantes no apoio infraestrutural às 
atividades rurais, correspondem a 4.064 hectares em Ortigueira e 33.569 hectares em 
Telêmaco Borba, o equivalente a 2,1% e 13,5% nos respectivos municípios. 
A Tabela 2.3.3.6.7.1-2 a seguir mostra a distribuição das áreas - em hectares e 
participação relativa - dos estabelecimentos agropecuários, de acordo com a utilização 
das terras e seu aproveitamento. 
Tabela 2.3.3.6.7.1-2: Distribuição das áreas dos estabelecimentos agropecuários de 
acordo com a utilização das terras e respectivos aproveitamentos. 

Utilização das terras 
Ortigueira - PR Telêmaco Borba - 

PR 
hectares % hectares % 

Lavouras - permanentes 6.609 3,4% 713 0,3% 
Lavouras - temporárias 26.755 13,9% 424 0,2% 
Lavouras - área plantada com forrageiras para corte 3.621 1,9% 41 0,0% 
Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e 
plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e 
casas de vegetação 

15 0,0% 0 0,0% 

Pastagens - naturais 21.902 11,4% 269 0,1% 
Pastagens - plantadas degradadas 4.703 2,4% 1 0,0% 
Pastagens - plantadas em boas condições 72.644 37,8% 424 0,2% 
Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação 
permanente ou reserva legal 36.399 18,9% 34.188 13,7% 

Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de 
preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) 7.771 4,0% 19.755 7,9% 

Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências 
florestais 3.288 1,7% 133.118 53,3% 

Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies 
florestais também usada para lavouras e pastoreio por 
animais 

2.714 1,4% 2 0,0% 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para 
exploração da aquicultura 725 0,4% 13.615 5,5% 

Construções, benfeitorias ou caminhos 4.064 2,1% 33.569 13,5% 
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, 
etc.) 15 0,0% 0 0,0% 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária 
(pântanos, areais, pedreiras, etc.) 1.201 0,6% 13.459 5,4% 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário, 2006 

Por fim, parte-se para uma análise sobre os assentamentos agrários promovidos pelo 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde são 
identificados 7 assentamentos no município de Ortigueira, contabilizando 15,2 mil 
hectares e contemplando 518 famílias, grande parte por desapropriação de terras. Em 
Telêmaco Borba não são identificados projetos de assentamentos da reforma agrária. 
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A Tabela 2.3.3.6.7.1-3 a seguir apresenta a relação e características dos projetos de 
assentamento identificados em Ortigueira. 
Tabela 2.3.3.6.7.1-3: Projetos de Assentamento da Reforma Agrária e Características 
dos Projetos. 

Nome Município Área Número 
Famílias 

Famílias 
Assentad

as 
Fase DATA 

CRIAÇÃO Obtenção 

PA IMBAUZINHO Ortigueira 802 36 30 Consolidado 06/02/1987 Desapropriação 
PA VOLTA 

GRANDE/ESTRELA Ortigueira 76 3 3 Em 
Consolidação 20/10/1989 Desapropriação 

PA FAZENDA 
ESTRELA Ortigueira 496,1 23 23 Em 

Consolidação 14/08/1996 Desapropriação 

PA LIBERTAÇÃO 
CAMPONESA Ortigueira 11602,64 380 378 Em 

Estruturação 26/12/1996 Desapropriação 

PA PADRE JOSINO Ortigueira 383,69 10 10 Em 
Consolidação 20/01/1999 Desapropriação 

PA IRACI 
STROZAKE II Ortigueira 639,79 36 36 Criado 31/01/2006 Compra e 

PA INDIO GALDINO Ortigueira 1185,8 38 38 Em 
Instalação 05/07/2004 Desapropriação 

Fonte: INCRA, 2012 

2.3.3.6.8 Comunidades e Povoados 

2.3.3.6.8.1 Comunidades Tradicionais 

No município de Telêmaco Borba não há registros de comunidades tradicionais 
quilombolas ou indígenas, segundo dados da Fundação Palmares e FUNAI. 
Em Ortigueira, localizam-se duas terras indígenas, a Terra Indígena Queimadas, 
localizada próxima à área urbana da sede municipal de Ortigueira, e a Terra Indígena 
Tibagy/Mococa, localizada na porção nordeste do município de Ortigueira. Ambas 
pertencem ao grupo Kaingang. 
A Terra Indígena Queimadas é a que mais se aproxima dos ramais ferroviário e 
rodoviário,  mesmo assim, está a uma distância de aproximadamente 10 km do ramal 
ferroviário. 

No âmbito do Projeto Puma, antes mesmo das audiências públicas, em 21 de junho de 
2012, na TI Mococa, e em 4 de julho de 2012, na TI Queimadas, a Klabin realizou 
apresentações prévias do Projeto Puma aos indígenas A partir destas apresentações os 
Kaingang levantaram uma série de dúvidas sobre os possíveis impactos que a 
implantação do Projeto Puma poderia trazer para suas comunidades. Estas percepções 
foram relatadas durante a pesquisa de campo que deu origem à Linha de Base 
Indígena. 
A referida Linha de Base, assim como as demais, prevê a realização de um diagnóstico 
baseado na coleta e cruzamento de dados primários e secundários. Foi realizada a 
partir  da  definição  dos  riscos  e  impactos  oriundos  das  dinâmicas  e  interações  
acarretadas pela instalação do Projeto Puma e de suas respectivas estratégias de 
prevenção, mitigação e controle, bem como a avaliação de como esses atores-chave 
podem ser inseridos e engajados no novo projeto de desenvolvimento proposto para a 
região no Plano de Ação Socioambiental. 
A elaboração e condução dessas atividades estão sendo realizada por profissionais da 
Klabin,  do  Funbio  e  da  consultoria  Trama,  em  parceria  com  uma  antropóloga  



  128069.10-1000-M-1500 
 

  100 
 
 

 

especializada, tendo em vista as especificidades e particularidades associadas à questão 
indígena. 
 
O detalhamento das informações sobre a Linha de Base das Terras Indígenas 
Queimadas e Mococa, bem como métodos adotados, pesquisa de campo e 
levantamento e análise de dados secundários estão disponíveis no Relatório do Anexo 
I.  

 
 

 
Figura 2.3.3.6.8.1-1: Mapa com as Terras Indígenas presentes no município de 
Ortigueira. Fonte: FUNBIO, 2013. 

 

2.3.3.6.8.2 Comunidades Rurais 

As comunidades rurais mais próximas dos ramais ferroviário e rodoviário são Campina 
dos Pupos, Colônia Augusta Vitória e Faxinal dos Machados. 

Campina dos Pupo 
O povoado de Campina dos Pupos, que possui aproximadamente 30 residências, está 
localizado a aproximadamente 1,5 km dos ramais ferroviário e rodoviário e teve 
origem quando algumas pessoas provenientes da Bahia vieram trabalhar na atividade 
de garimpo na região (FUNBIO, 2013). 
Quanto à prestação de serviços públicos, como comum em outras comunidades rurais 
menores e mais distantes, na Campina dos Pupos não existe escola e o atendimento de 
saúde é precário, porque também não qualquer unidade de atendimento. A escola mais 



  128069.10-1000-M-1500 
 

  101 
 
 

 

próxima está localizada em Lageado Bonito (a 6 km de distância) e os atendimentos de 
saúde são realizados no posto da comunidade de Lageado Bonito, onde o médico 
atende uma vez por mês, ou no centro de Ortigueira (FUNBIO, 2013). 

No tocante à infraestrutura, a comunidade também possui uma situação precária, já 
que, apesar de possuir fornecimento de energia elétrica, não possui ruas pavimentadas 
e o transporte público até Ortigueira e Telêmaco Borba ocorre apenas uma vez ao dia 
(FUNBIO, 2013). 

O abastecimento de água é realizado por poços, sendo que a água utilizada não recebe 
tratamento. A coleta de esgoto e de lixo é inexistente. O lixo gerado é queimado nas 
próprias residências (FUNBIO, 2013). 
A maioria dos moradores pratica atividades agrícolas de subsistência, plantando milho, 
mandioca, soja e outras culturas, além de manter pequenas criações de suínos, bovinos 
e aves (FUNBIO, 2013). 

Durante as entrevistas na localidade, os principais pontos positivos da comunidade 
apontados pelos moradores foram: a qualidade de vida, a tranquilidade, a criação de 
animais  e  a  agricultura  de  subsistência.  Os  aspectos  negativos  fora  às  condições  das  
estradas, do atendimento de saúde, do transporte público, da falta de emprego e de 
assaltos esporádicos (FUNBIO, 2013). 
De forma geral, a população da comunidade de Campina dos Pupos possui condições 
precárias de saneamento, saúde, transporte público e das estradas locais, além de ser 
caracterizada como população de baixa renda, com poucas condições de emprego 
(FUNBIO, 2013). 

 
Figura 2.3.3.6.8.2-1: Igreja do povoado de Campina dos Pupos. 

 

Colônia Augusta Vitória 
Na comunidade Colônia Augusto Vitória, vizinha à Estrada Estratégica e nas 
proximidades  da  região  onde  passará  o  ramal  ferroviário  (cerca  de  2,5  km),  os  
moradores reclamam muito da dificuldade de acesso e depreciação dos veículos, em 
razão da falta de estradas pavimentadas (FUNBIO, 2013). 
Além disso, no tocante à infraestrutura de saneamento, não há coleta de lixo (os 
moradores queimam ou juntam o lixo em casa para levar a Ortigueira de vez em 
quando) e, recentemente, a rede de abastecimento de água tem apresentado problemas, 
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fazendo com que  os  habitantes  sejam obrigados  a  cavar  poços  artesianos  (FUNBIO,  
2013). 
Em Colônia Augusto Vitória não existem escolas e nem mercado, os moradores 
utilizam os serviços de comércio de Ortigueira. As principais opções de lazer são 
jogar futebol, ir para a igreja e visitar parentes e amigos (FUNBIO, 2013). 

A maioria das pessoas pratica atividades agrícolas e cria animais para consumo de 
subsistência (FUNBIO, 2013). 

Faxinal dos Machados 
A comunidade Faxinal dos Machados, que possui aproximadamente 12 residências, 
está localizada a cerca de 900 m do ramal ferroviário. Essa comunidade margeia a BR-
376. 

Nas Figuras a seguir são apresentada as 3 comunidades descritas anteriormente. 

 
Figura 2.3.3.6.8.2-2: Localização da comunidade Campina dos Pupos e o traçado do ramal 
rodoviário. 
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Figura 2.3.3.6.8.2-3: Localização da comunidade Faxinal dos Machados e Colônia Augusta 
Vitória e o traçado do ramal ferroviário. 

 
Além das 3 comunidades, existem diversos sítios/fazendas e alguns comércios 
próximos ao ramal ferroviário e às Rodovias, conforme pode ser verificado na Tabela 
e Figura a seguir. 

Tabela 2.3.3.6.8.2-1: Sítios/fazendas e alguns estabelecimentos localizados na área 
de influência próximos ao ramal ferroviário e às Rodovias Telêmaco Borba – 
Campina dos Pupos e Minuano. 

nº Fazenda/Sitio Proprietário Localização: Coordenadas 
Área Total 

(alq) 
 

Área de 
provável 

interferência
(alq) 

 

1 Fazenda Produtora 
1 (Agro 100) 

Walter Buçadori, 
Antonio Luis Giuliangeli 
e mais 03 pessoas físicas. 

22 L 0520012 m E, 7317430 m S 
(divisa com a Klabin); 0519242 m 
E, 7316822 m S (divisa com a 
Klabin) 

185 0,73 

 

2 Fazenda Campinha 
dos Pupos 

Helde Duckino Cionek, 
Maciel Cionek, Arthur 
Duckino Filho e Ariel 
Cionek 

22 L 0520010 m E, 7317419 m S 
(divisa com Klabin);  0519862 m E, 
7315729 m S (divisa com Sebastião 
Sampaio) 

66 6,7 

 

3 Sítio Cambé Vander Trindade 
0519243 m E,  7316822 m S (divisa 
com  Nivaldo Scatolin);  519217 m 
E, 7316618 m 8S (divisa com   

8 0,10 
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nº Fazenda/Sitio Proprietário Localização: Coordenadas 
Área Total 

(alq) 
 

Área de 
provável 

interferência
(alq) 

 
Klabin) 

4 Sítio Quinteto 
Lajeado Nivaldo Scatolin 

0519208 m E,  7316433 m S (divisa 
com Klabin);  519407 m E, 7316312 
m S (divisa com   Joel) 

48 0,06 

 

5 Sítio Nossa 
Senhora dos Anjos Idevar Campaneruchi 

0519207 m E, 7316312 m S (divisa 
com Nivaldo Scatolin); 0519368 m 
E, 7316162 m S  (divisa com Laura 
Schefer) 

21 0,11 

6 Sítio Santa Laura 

Espólio de Augusto 
Schefer (Herdeiros: 
Maria Laura Schefer, 
Noemi S. Bonfim, 
Sirlene Schefer e Joel 
Schefer) 

0519368 m E,  7316162 m S (divisa 
com  Sitio Quinteto Lageado); 
0519612 m E, 7316039 m S  (divisa 
com Sebastião Sampaio). 

6 0,13 

7 Fazenda Dois 
Irmãos Sebastião Sampaio 

a) 1° trecho, 1.783 m;  0519612 m 
E,  7316039 m S  (divisa com 
Laura); 0519216 m E, 7314301 m S 
(divisa com Klabin); b)   2° trecho, 
0519216 m E, 7314301 m S (divisa 
com Klabin); 0518797 m E,  
7313786 m S (divisa com Klabin), 
1.110 m; c) 3° trecho: 0518061 m E, 
7312956 m S,  0516890 m E, 
7313735 m S (divisa com Klabin), 
1.407 m.  Margem esquerda:  a) 1° 
trecho,  2.626 m:  0519862 m E, 
7315729 m S (divisa com Helde); 
0518597 m E,  7313428 m S (divisa 
com Klabin);  b)  2°  trecho, 267 m: 
0517533 m E,  7313251 m S (divisa 
com José  Casturino); 0517309 m E, 
7313395 m S (divisa com Aparecida  
Pires da Silva). 

140 6,35 

8 Sítio Serrinha / 
Prata 

Noel Schintecosky de 
Paula 

0518201 m E,  7312971 m S (divisa  
com  Osvaldo Eidam);  517946 m E,  
7312981 m S (divisa com Klabin). 

26,3 0,36 

9 Sítio Dois Irmãos 
José Casturino Leal e sua 
esposa Maria Apª Batista 
Leal 

0517617 m E,  7313197 m S (divisa 
com Klabin);  0517533 m E,  
7313251 m S (divisa com Sebastião 
Sampaio). 

3,65 0,25 

10 
Sitio Imbauzinho / 

Campina dos 
Pupos 

Aparecida Silva Pires 

divisa com Sebastião Sampaio:  
0517312 m E,  7313395 m S;  divisa 
com   Ananias   Pires  da  Silva:   
0517175 m E, 7313501 m S 

5 0,42 

11 Sítio Ananias Ananias Silva Pires 
divisa com Aparecida Silva Pires:  
0517175 m E,  7313501 m S;  divisa 
com   Reinaldo  Pires  da  Silva:   

5 0,42 
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nº Fazenda/Sitio Proprietário Localização: Coordenadas 
Área Total 

(alq) 
 

Área de 
provável 

interferência
(alq) 

 
0517038 m E, 7313606 m S  (capão 
de eucalipto).  

12 Sítio Reinaldo Reinaldo Silva Pires 

divisa com Aparecida Pires da Silva 
: 0517038 m E, 7313606 m S (capão 
de eucalipto de Reinaldo); divisa 
com Aparecida Pires da Silva:  
0516857 m E, 7313754 m S  
(mourão com eucalipto e Pinus no 
barranco) 

5 0,58 

13 Sítio Sebastião Sebastião Silva Pires 

divisa com Levi Eidam: 0516711 m 
E, 7313880 m S;  divisa com  
Reinaldo da Silva Pires:  0516857 m 
E, 7313754 m S  (capão de 
eucalipto) 

5 0,54 

14 Sítio Pires José Antonio da Silva 

divisa com Levi Eidam: 0516278 m 
E, 7314164 m S;  divisa com  Pedro 
da Silva Pires (coqueiro e estrada 
vicinal):  0516073 m E, 7314057 m 
S. 

11 0,97 

15 Sítio Pedro Pedro da Silva Pires 
0516073 m E, 7314057 m S 
(coqueiro);  divisa com Levi Eidam:  
0515919 m E, 7314074 m S 

5 0,48 

16 Sítio Tucano Levi Eidam 

divisa com Sebastião  da Silva Pires:  
22 L 0516711 m E, 7313880 m S 
(Rodovia PR 340); divisa com José 
Antonio da Silva (marco de cimento,  
Estrada Minuano): 0516278 m E,  
7314164 m S 

6,14 2,84 

17 Fazenda Guatupe 
+ Sítio Beija Flor Levi Eidam 

margem esquerda e direita da 
Rodovia e Ferrovia, trecho PR 
340 – BR 376,  1.425 m. 
Coordenadas:  0515846 m E,  
7314073 m S (divisa com Pedro 
da Silva Pires);  0514422 m E, 
7314044 m S (divisa com 
Joaquim Alcebiades, vindo do 
entroncamento Rodovia PR 340 
com Estrada Minuano, margem 
direita  da  Estrada  Minuano  e  
margem esquerda da Rodovia PR 
340); 0514685 m E,  7314111 m 
S (divisa com  Pedro Antunes 
Lopes, margem direita da Estrada 
Minuano) 

 

145 

7,10 
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nº Fazenda/Sitio Proprietário Localização: Coordenadas 
Área Total 

(alq) 
 

Área de 
provável 

interferência
(alq) 

 

18 Sítio Santa Maria 
Pedro Antunes Lopes e 
sua esposa Maria Copes 
Lopes 

0514685 m E,  7314111 m S  (divisa 
com Levi Eidam);  0514491 m E, 
7314038 m S (divisa com Alécio e 
Armando Gaspareto). 

1,04 0,37 

19 Sítio São Joaquim 
Joaquim Alcebíades e 
sua esposa Licia Leal dos 
Santos 

0514422 m E,  7314044 m S  (divisa 
com Levi Eidam, Guatupe  1);  
0514224 m E,  7314144 m S (divisa 
com Levi Eidam,  Guatupe  2) 

1 0,74 

20 Fazenda Guatupe 2 Levi Eidam 

0514224 m E,  7314144 m N  
(divisa com Joaquim Alcebiades);  
0513627 m E,  7314490 m S (divisa 
com Herdeiros de Manoel Ferreira 
dos Santos). 

5 2,05 

21 Sítio Figueira / 
Nambú 

Alécio Gaspareto e 
Armando Gaspareto 

0514491 m E,  7314038 m S  (divisa 
com Pedro Antunes Lopes);  513362  
m E,  7314711 m S (divisa com 
Osvaldo Eidam). 

25 0,65 

21 Sítio Irani  Espólio de Manoel 
Ferreira dos Santos 

0513627 m E, 7314490 m N  (divisa 
com Levi Eidam);   513362 m E,  
7314711 m S (divisa com Osvaldo 
Eidam) 

16,5 0,93 

22 Sítio Eidam Osvaldo Eidam 

0513362 m E, 7314711 m S (divisa 
com  Manoel  Ferreira  dos  Santos);  
0513007 m E,  7314870 m S (divisa 
com Cláudio Ferrari). 

7,5 1,35 

23 Sítio Morada do 
Sol Cláudio Ferrari 

513007 m E, 7314870 m S (divisa 
com Osvaldo Eidam); 0512614 m E, 
7315039 m S (divisa com Manoel 
Leonides Carneiro);  

58 1,36 

24 Chácara Santa 
Cecília 

Marcilio Vertuan e sua 
esposa Aparecida 
Nobrega Vertuan 

0512739 m E, 7315045 m S (divisa 
com Cláudio Ferrari); 0512658 m E, 
7315122 m S (divisa com João de 
Menezes). 

4,5 0,15 

25 Sítio Boa 
Esperança 

José Leonildes Carneiro 
e sua esposa Maria Apª. 
Carneiro 

0513007 m E, 7314870 m S (divisa 
com Osvaldo Eidam); 0512614 m E,  
7315039 m S (divisa com João de 
Menezes e canto com Cláudio 
Ferrari) 

12,4 1,65 

27 Fazenda Menezes 

João Menezes e seu pai 
José Manuel de Menezes 
Irmão (falecido) e sua 
mãe Josefa Faria de 
Menezes 

0512658 m E,  7315117 m S (divisa 
com Cláudio Ferrari  e  Marcilio 
Vertuan);  0511820 m E,  7315251 
m S (divisa com Borracharia Marcos 
e Agro  100). 

48 2,37 

28 Borracharia São 
Marcos 

Marcos Antonio da Silva 
e sua esposa Maria 
Choma da Silva 

0511813 m E, 7315249 m S (divisa 
com João de Menezes); 0511550 m 
E, 7315234 m S (divisa com 
Borracharia São Marcos). 

0,91 0,91 
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nº Fazenda/Sitio Proprietário Localização: Coordenadas 
Área Total 

(alq) 
 

Área de 
provável 

interferência
(alq) 

 

29 Fazenda Produtora 
2 (Agro 100) 

Walter Buçadori, 
Antonio Luis Giuliangeli 
e mais 03 pessoas físicas. 

22 L 05111565 m E, 7315244 m N 
 

37,45 1,69 

30 Fazenda Minuano Ramon Canhoni Dematte 22 L 0511561 m E, 7315205 m N 
 240 2,37 

31 Fazenda Retiro Valdemar Castro e 
Irmãos Não registrado 265 3,15 

32 Chácara Lachman 
Januário Lachman e 
Maria de Lourdes 
Lachman 

Não registrado 
5,26 0,10 

33 - Consórcio Energético 
Cruzeiro do Sul Não registrado 

Não 
identificado 

Não 
identificado 

 

 

 
Figura 2.3.3.6.8.2-4: Localização dos sítios/fazendas próximos ao ramal ferroviário. 
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2.3.3.6.9 Organização Social e Institucional 
Segundo dados do Perfil Municipal do IBGE (2009), Telêmaco Borba possui no 
quadro de funcionários públicos 2.019 colaboradores da administração direta, sendo 
1.648 estatutários, 277 comissionados, nenhum celetistas (CLT), 95 estagiários e 5 
sem vínculo permanente. Não possui pessoal da administração indireta. 

A mesma fonte de pesquisa divulga que o município tem lei de parcelamento do solo e 
de zoneamento ou equivalente e possui plano diretor e legislação especifica sobre 
zona e/ou área de interesse social e especial. 
Dentre os Conselhos Municipais, são identificados: de Saúde; de Cultura; Educação; e 
Saúde. 
Telêmaco Borba ainda possui 10 sindicatos, dentre eles o sindicato de trabalhadores 
rurais e dos trabalhadores da indústria de papel e celulose. Consta, também, neste 
município uma unidade do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.  

O município de Ortigueira possui no quadro de funcionários públicos 809 
colaboradores da administração direta, sendo 547 estatutários, 96 comissionados, 31 
celetistas (CLT), nenhum estagiário e 135 sem vínculo permanente. Não possui 
pessoal da administração indireta. 

A mesma fonte de pesquisa divulga que o município não possui lei de parcelamento 
do solo e de zoneamento ou equivalente, porém, este encontra-se em fase de 
elaboração;  e não possui plano diretor e legislação especifica sobre zona e/ou área de 
interesse social e especial. 

Dentre os Conselhos Municipais, são identificados: de Saúde; de Cultura; Educação; e 
Saúde. 
Em Ortigueira há um sindicato dos trabalhadores rurais e uma associação comercial 
industrial. 

2.3.3.7 Diagnóstico Socioeconômico da ADA 
A seguir é apresentado o diagnóstico socioeconômico da Área Diretamente Afetada 
(ADA), que abrange a área patrimonial onde será implantado o empreendimento, 
dividido nos capítulos de uso e ocupação da ADA e entorno imediato e infraestrutura. 

2.3.3.7.1 Uso e Ocupação da ADA e Entorno Imediato 
A Área Diretamente Afetada (ADA) refere-se à área que abrigará de fato o 
empreendimento, ocupando uma área de aproximadamente 260 hectares. 

O empreendimento está inserido totalmente nos municípios de Telêmaco Borba e 
Ortigueira, onde são constatados usos com silvicultura, vegetação, cultivos, 
isoladamente  uma  pequena  área  de  campo/pastagem,  e  uma  travessia  sobre  o  rio  
Tibagi. 

Apresenta-se a uma distância aproximada de 4 km norte da sede municipal de 
Telêmaco Borba, em entroncamento rodoviário com a PR-160.  

Em torno do empreendimento se observam vastas áreas de silvicultura, especialmente 
no trecho rodoviário que percorre pelo município de Telêmaco Borba até o rio Tibagi. 
A área total planimetrada prevista para ocupação do empreendimento que apresenta 
usos da silvicultura corresponde a 53,2%, o equivalente a 139 hectares de terra. 
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O rio Tibagi é atravessado pela rodovia que o transporá através de ponte em um trecho 
de aproximadamente 380 metros de comprimento.  
As culturas atingidas pelo empreendimento compõem uma área de 88 hectares, 
correspondentes a 34% da ADA, sendo esse o segundo tipo de uso mais atingido pelo 
projeto. 

Das demais sobreposições de uso com o empreendimento, 12,4% são áreas de mata e 
0,4% apresentam outros usos diversos. 

A seguir, são apresentadas as fotos representativas do uso e ocupação do solo da ADA 
e seu entorno imediato, tiradas pela equipe técnica no levantamento de campo 
realizado em novembro de 2012: 

 
Figura 2.3.3.7.1-1: Área de silvicultura nas 
proximidades da unidade industrial da 
Klabin. 

 
Figura 2.3.3.7.1-2: Área rural em 
Telêmaco Borba. 

Fonte: Equipe Técnica 
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1. Introdução 

 

Este relatório consolida as informações obtidas na pesquisa de campo nas 
Terras Indígenas Mococa e Queimadas, realizada no período de 14 a 25 de 
janeiro de 2013, e inclui matrizes de impacto ambiental e a análise dos 

impactos advindos da instalação do Projeto Puma, no município de 
Ortigueira, Paraná. 

A Linha de Base Indígena foi realizada por solicitação da Klabin, uma vez 
que as duas terras indígenas situam-se no mesmo Município onde será 

construído o seu novo empreendimento, e deve responder, atendendo 
padrões do International Finance Corporation (IFC), aos seguintes pontos:  

         os aspectos legais relacionados às referidas TIs (demarcação, existência de 
conflitos de terras, titulação da propriedade etc.);  

 

          a descrição de mecanismos destinados à interação entre os indígenas e 
as autoridades pertinentes, assim como os processos de tomada de decisão da 
comunidade;  
 

        a identificação e avaliação de qualquer impacto adverso às comunidades 
indígenas associados à implantação do projeto da Klabin no Município de 
Ortigueira;  
 

        a identificação de estratégias  e programas para mitigar, prevenir ou 
minimizar os impactos adversos / riscos;  
 

        o apontamento de planos de investimentos ou ações sociais proporcionais 
aos impactos do projeto, estabelecidos pela Klabin para beneficiar as 
comunidades Indígenas (incluindo acordos culturalmente apropriados para as 
oportunidades de emprego). 
 

 Avaliar a necessidade de elaborar um procedimento de consulta pública sobre 
os impactos e as respectivas estratégias e planos de mitigação, tais como um 
procedimento de consentimento livre, prévio e informado. 

 
Para atender a estas questões tornou-se necessário realizar a pesquisa de 
campo em cada terra indígena, de forma a compreender as condições de 

vida das populações Kaingang, bem como as características ambientais 
destes territórios.  

 
A pesquisa de campo nas TIs Queimadas e Mococa possibilitou, 
concomitantemente, que a antropóloga travasse contato com os indígenas, 

angariasse a confiança de alguns moradores, abrindo espaço para explicar 
aspectos básicos do projeto da nova fábrica, registrando as percepções que 

os mesmos têm sobre este projeto, essenciais para analisar os possíveis 
impactos do Projeto Puma com relação às terras indígenas citadas.   
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Cabe lembrar que não é possível identificar estratégias capazes de mitigar e 

prevenir os impactos nas TIs Queimadas e Mococa sem um conhecimento 
prévio da conjuntura das duas áreas indígenas.  

 
Na apresentação da antropóloga para os Kaingang entrevistados, foi 
esclarecido que a estadia em campo, as entrevistas, as conversas, etc. 

faziam parte da aproximação da Klabin com estas comunidades, visando 
estreitar o relacionamento entre a empresa e os Kaingang, devido ao 

projeto da nova fábrica no município de Ortigueira. 
 
Procurou-se registrar conteúdos essenciais para a compreensão da 

realidade das TIs Queimadas e Mococa, de acordo com as características 
antropológicas dos Kaingang, capazes de fornecer lastro para a identificação 

e avaliação de possíveis impactos do projeto Puma, como: chefia; situação 
fundiária; atividades produtivas e geração de renda; atenção à saúde; 
condições de infraestrutura; educação escolar; etc. 

 
A sistematização das informações de campo já permitiu responder aos dois 

primeiros itens, repetidos a seguir: 
 

         os aspectos legais relacionados às referidas TIs (demarcação, existência 
de conflitos de terras, titulação da propriedade etc.);  
 

          a descrição de mecanismos destinados à interação entre os indígenas e 
as autoridades pertinentes, assim como os processos de tomada de decisão da 
comunidade;  
 

Os outros três itens, que consistem na identificação de impactos adversos 
às comunidades indígenas, na proposição de ações e/ou programas 
mitigadores e na definição de uma política da empresa que beneficie estas 

comunidades em vista do Projeto Puma, estão apresentados nos capítulos 
19. Avaliação de impactos socioambientais e 20. Considerações 

finais, elaborados a partir do cruzamento de informações consolidadas no 
“Relatório da Pesquisa de Campo nas Terras Indígenas Queimadas e 

Mococa”, no “Relatório de Integração das Linhas de Base” e em informações 
específicas fornecidas pela equipe do Projeto Puma da Klabin.  
 

Durante a pesquisa de campo, a antropóloga informou os Kaingang que 
será necessário agendar reuniões com representantes da Klabin, para tratar 

dos impactos do Projeto Puma e sua contrapartida por parte da empresa. 
Julgou-se prematuro para um primeiro contato com os Kaingang das TIs 
Queimadas e Mococa lançar a hipótese da necessidade de realizar-se o 

procedimento de consentimento livre, prévio e informado, uma vez 
que o relacionamento formal da Klabin com os Kaingang é recente, 

pretendendo basear-se em um processo de diálogo, acordo e consenso.  
 

2. Método adotado  

Inicialmente, a antropóloga passou por um período de imersão no Projeto 
Puma, com profissionais da Klabin e do Funbio em Telêmaco Borba, 
entrando em contato com as características do projeto da nova fábrica, 
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conhecendo o território de sua implantação, as cidades, a rede rodoviária, 

as duas terras indígenas e a fábrica da Klabin. Em seguida, dedicou-se à 
leitura das fontes secundárias sobre os Kaingang, sobre as Terras Indígenas 

Queimadas e Mococa, bem como o EIA Industrial do Projeto Puma – PR.  

Com base nas informações das fontes secundárias, e nas informações 

disponibilizadas pelo Funbio e Klabin, foi elaborado um roteiro temático para 
a pesquisa de campo.   

Apesar das diferenças entre as duas terras indígenas, foram realizadas 
entrevistas com a mesma pauta, uma vez que o foco do trabalho é o 

mesmo. Procurou-se também realizar entrevistas fechadas e conversas 
abertas com os mesmos “personagens” nas duas terras indígenas, para, 

guardadas as diferenças, obter-se regularidades sobre os temas 
pesquisados. Nesse sentido, entrevistaram-se nas duas terras indígenas os 
seguintes “personagens”: caciques, vice-caciques, professores, técnicos de 

enfermagem, agentes de saúde, agentes de saneamento, as pessoas mais 
velhas da comunidade, funcionários da Funai, indígenas que trabalham 

dentro da área indígena, indígenas que moram na área indígena mas 
trabalham fora.  

Alguns entrevistados pediram para seus nomes não serem citados neste 
relatório, apenas no caso de depoimentos sobre determinados assuntos, 

como: o conflito da TI Queimadas, o arrendamento de terras, 
relacionamento com a Funai e com o Consórcio Cruzeiro do Sul, que 
administra a UHE Mauá.  

O fato da pesquisa de campo ter se realizado no mês de janeiro deixou 
algumas lacunas, porque alguns funcionários da Funai, da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena/SESAI, e da Secretaria Estadual de 
Educação/SEED estavam em férias.  

Na abertura dos trabalhos de campo estabeleceu-se como marco regulatório 
o levantamento da memória oral dos Kaingang sobre as atividades da 

Klabin nos municípios da Telêmaco Borba e Ortigueira: a fábrica, a PCH 
Getúlio Vargas, a operação florestal e o relacionamento com os funcionários 

da empresa.  

A apresentação do Projeto Puma foi feita para todos os Kaingang 

entrevistados pela antropóloga, com auxílio de mapas onde estão 
registrados os limites das Terras Indígenas, referências regionais como 

rodovias, cidades, rios, e a localização da nova fábrica da Klabin na 
Campina dos Pupos. Esta apresentação foi feita de maneira informal, para 
um entrevistado ou para um grupo, momento em que se recordou a 

apresentação formal do Projeto Puma feita pela Klabin, em 21/06/2012 
para TI Mococa e em 04/07/2012 para TI Queimadas (Mapa de localização 

das TIs em relação ao projeto da nova fábrica da Klabin constitui o Anexo 
2).   

De modo geral os Kaingang colaboraram com a pesquisa de campo; 
inclusive os entrevistados da TI Mococa forneceram os nomes dos parentes 

na TI Queimadas que poderiam ser procurados pela antropóloga, 
cooperando com a pesquisa. Contou-se com fontes primárias valiosas – os 
mais velhos das duas áreas indígenas - que forneceram informações 
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capazes de indicar o delicado limite entre o modo de vida tradicional 

Kaingang e o das novas gerações, ligado às facilidades do supermercado.   

Dado o teor dos conteúdos demandados pela empresa, que inclui a 
construção de um consentimento por parte dos Kaingang sobre a 
construção da nova fábrica, a avaliação de possíveis impactos e a 

elaboração de programas de mitigação, considerou-se adequado realizar um 
diagnóstico participativo, privilegiando as percepções que os Kaingang têm 

sobre sua inserção no mercado de trabalho, sobre a pressão fundiária que 
as terras indígenas vêm sofrendo pelas culturas da soja, milho, pinus e 
eucalipto e, especificamente no caso da TI Mococa, sobre os impactos 

causados pela UHE Mauá e os programas de mitigação e compensação.   

Cabe registrar que no início da pesquisa de campo na TI Queimadas havia 
um clima de tensão, sendo que os Kaingang estavam obedecendo à lei de 
silêncio, adotada após conflito ocorrido em outubro de 2012, quando houve 

dois assassinatos. Até os dias de hoje este episódio traz insegurança aos 
moradores da TI Queimadas, uma vez que existem ameaças de invasão e 

enfrentamento armado por parte do grupo do ex-cacique. Portanto, a 
antropóloga restringiu-se à observação da aldeia no período inicial da 
pesquisa de campo. Após dois dias de observação levantou-se a lei do 

silêncio e foi possível obter respostas para os temas abordados.   

O resultado da compilação e organização das informações transmitidas 
pelos Kaingang e por profissionais não indígenas que trabalham nas TIs 
Queimadas e Mococa durante a pesquisa de campo nas duas Terras 

Indígenas foi mesclado às informações antropológicas e etnográficas obtidas 
nas fontes secundárias, para melhor contextualizar alguns temas, como, por 

exemplo, a organização social e política dos Kaingang. O diagnóstico da 
Baseline Indígena subdivide-se em vários itens que articulam as 
informações das duas terras indígenas, a saber:  

- Nome 

- Língua 
- Informações básicas sobre as TIs Queimadas e Mococa 
- Situação fundiária 

- Organização social e política  
- Religião, festas e ritos 

- Relação entre as terras indígenas 
- Relação com a Funai 
- Aspectos etnoecológicos e atividades produtivas tradicionais  

- Condições materiais de sobrevivência 
Geração de renda 

Alimentação 
Associação Comunitária Indígena Queimadas/ACIQ  

 A questão do ICMS ecológico 

- Educação escolar 
- Atenção à saúde 

- Condições de infraestrutura: saneamento básico, energia elétrica, 
habitabilidade, comunicação. 
- Impactos da UHE Mauá (Consórcio Cruzeiro do Sul) da perspectiva 

dos Kaingang 
 - Percepção dos Kaingang sobre a nova fábrica da Klabin  
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 - Conclusões da pesquisa de campo 

 
A elaboração das matrizes de impacto, a avalição dos impactos 

socioambientais e a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias 
possui método específico, descrito na introdução do capítulo 19. Avaliação 
de impactos socioambientais.   

 
 

3. Nome 

Os Kaingang se autodenominam Kanhgág ou Kaingang. A denominação 
Kaingang foi introduzida na literatura por Telêmaco Borba e pelo capuchinho 

Frei Luiz de Cimitile, no final do século XIX (Cf BALDUS [1937] 1979). Até 
então, os Kaingang e os Xokleng eram classificados como uma única etnia 
com dialetos diferentes; atualmente os especialistas as consideram duas 

etnias com um passado remoto em comum (URBAN, 1992). 

 

4. Língua 

Segundo o linguista Aryon Dall’Igna Rodrigues, a língua kaingang pertence 
à família Jê do tronco Macro-Jê. 

A linguista e missionária do SIL (Summer Institute of Linguistics) Ursula 

Wiesemann classifica a língua kaingang em quatro dialetos: o de São Paulo, 
o do Paraná, o do Sul e o xocleng (WIESEMANN, 1964).  O dialeto falado 
pelos Kaingang do Paraná diferencia-se dos demais em diversas partes de 

sua estrutura, especialmente na sua fonologia (ISA, 2001). 

A situação em relação ao uso da língua materna varia muito de aldeia para 

aldeia. Em algumas comunidades todos são falantes do kaingang, em 
outras são falantes do português com exceção dos mais velhos, que são 

bilíngues; há ainda algumas aldeias nas quais a maioria da população é 
bilíngue ou falante do português (ISA, 2001). 

Nas terras indígenas Queimadas e Mococa observou-se que os Kaingang são 
bilíngues, com exceção das pessoas idosas que têm dificuldade de entender 

e falar o português.
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5. Informações básicas sobre as TIs Queimadas e Mococa 

 

Quadro 1 - Informações básicas sobre as TIs Queimadas e Mococa 

 

Terra 

Indígena 
Etnia 

População 

Fonte/ano 

Cacique/Vice

- cacique 
Situação jurídica 

Extensão 

(ha) 

Localização 

Município/UF 
Acessibilidade 

Queimadas 

Kaingang, 
com 

presença 
de 2 

famílias 
Guarani, 6 
pessoas. 

439 
Enfermeiro 
da SESAI - 

Paulo 
Rogério 
Ferreira, 
01/2013. 

Cacique Ernesto 
Vice cacique 

Mauro 

Homologada. 
Registrada no CRI e SPU. 
Decreto s/n de 23/05/1996 
publicado em 24/05/1996. 

Registro no CRI no município 
e comarca de Ortigueira 

(3.077 há). Matrícula 4.164 
Livro 1-RG fl. 1 em 19/06/96. 
Registro SPU Certidão s/n em 

31/07/98.  

3.077 

Nascentes do rio 
Barra Grande, 

afluente do 
Tibagi, Município 
de Ortigueira/PR 

Da TI para Ortigueira 
aproximadamente ½ 

hora a pé. 
Ortigueira/Imbau BR 376. 

Ortigueira/TI Mococa 
estrada municipal 
Ortigueira/Lajeado 

Bonito/Natingui.  
 

Tibagy/ 
Mococa 

Kaingang 
133 

Mesma fonte, 
01/2013. 

Cacique Antônio 
Artur 

Vice cacique 
Renato 

Homologada 
Registrada no CRI e SPU. 

Decreto s/n 23/05/1996 
publicado em 24/05/1996. 

Registro no CRI no município 
e comarca de Ortigueira (859 

há) Matrícula 4.163 Livro 2-RG 
fl. 1 em 19/06/96. Registro 

SPU Certidão s/n em 
31/07/98. 

 

859 

Margem esquerda 
do rio Tibagi, 

Distrito Natingui, 
Município de 
Ortigueira/PR 

Da TI para Ortigueira 
estrada municipal 
Ortigueira/Lajeado 

Bonito/Natingui. 
Da TI para Telêmaco 

estrada municipal 
Telêmaco/Lajeado 

Bonito/Natingui. 

Fonte: Povos Indígenas no Brasil - ISA, 2006/2010; Portal Kaingang www.portalkaingang.org; pesquisa de campo realizada em 01/2013 por Sônia Lorenz.

http://www.portalkaingang.org/
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Recentemente a TI Queimadas viveu um período de instabilidade política e 

violência interna. A proximidade com a cidade de Ortigueira gera uma série 
de problemas, inclusive constantes atropelamentos de indígenas 

alcoolizados na BR 376 que separa esta terra Indígena da zona periférica da 
cidade.  

Recentemente, a TI Queimadas passou por um etnozoneamento ecológico, 
realizado em parceira pela Associação Comunitária Indígena de 

Queimadas/ACIQ, pela Funai e pela ONG vinculada à Missão Cristianismo 
Decidido. Esse trio desenvolve projetos produtivos na área indígena, que no 
momento encontra-se em uma fase de reacomodação, uma vez que a ACIQ 

estava ligada ao ex-cacique Marcos, atualmente foragido. 

A aldeia da TI Queimadas subdivide-se em três áreas: a Sede onde está o 
escritório da Funai, a sede da Associação ACIQ - Associação Comunitária 
Indígena de Queimadas, o Posto de Saúde da SESAI e um conjunto de 

casas. O Campo onde estão o campo de futebol e um conjunto de casas. A 
Missão onde situam-se um conjunto de casas e o templo do “Cristianismo 

Decidido”, este já fora da área indígena.   
 
 

 

 
 

Aldeia Queimadas1 

 

                                                           
1 Todas as fotos deste documento são de Sônia Lorenz e foram feitas em janeiro de 2013. 
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A TI Mococa se situa no distrito de Natingui, a 8 km desta vila rural e a 65 

km da cidade de Ortigueira, sendo a mais distante e isolada das cinco TIs 
Kaingang da bacia hidrográfica do Tibagi; isolamento relativo, pois em seu 

entorno há um assentamento do MST – Índio Galdino, cujos moradores 
cruzam com frequência esta TI para ter acesso às estradas principais, além 
de pequenas vilas rurais próximas.  

A aldeia da TI Mococa articula-se no entorno do campo de futebol e da 

estrada municipal que vem do povoado de Natingui até o Assentamento do 
MST “Índio Galdino”. Os Kaingang comentaram que o local da nova fábrica 
da Klabin – Campina dos Pupos - situa-se no trecho que vai de Lajeado 

Bonito até Telêmaco Borba.  
 

Os Kaingang da TI Mococa usam os ônibus municipais que saem de Natingui 
e vão até Ortigueira e Telêmaco Borba, podendo também ir de moto e de 
carro. Já os Kaingang da TI Queimadas acessam a cidade de Ortigueira a 

pé, de moto, carro e táxi, e da Rodoviária de Ortigueira vão de ônibus para 
outras cidades.  

 
 
 

 

Aldeia Mococa 
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6. Situação fundiária 

A partir do início do século XX, os Kaingang da bacia do rio Tibagi 

enfrentaram nova leva de invasores das terras do antigo aldeamento de 
São Jerônimo. Em 1920, mais de 400 famílias de colonos se instalaram na 
área de São Jerônimo, além dos colonos que já haviam invadido a área no 

século XIX, com a autorização de frei Luiz de Cemitille. 

Segundo documentos históricos, na segunda metade do século XX, a 

maioria das áreas Kaingang do Tibagi teve suas áreas reduzidas, sendo que 
algumas foram extintas pelo governo com as seguintes justificativas: os 
Kaingang já estavam “integrados” à sociedade nacional e não necessitavam 

de tanta terra, e o Estado necessitava de terras para os colonos 
estrangeiros e nacionais. Nas entrevistas com os mais velhos das terras 

indígenas pesquisadas colheram-se informações sobre este histórico 
territorial, segundo a percepção de seus atores.   

 

6.1. TI Queimadas 
 

De acordo com o Portal Kaingang na delimitação original, segundo Decreto 
n. 591, de 17.08.1915 (Governo do PR), a área tinha 26.000 ha. Em 
12/05/1949 foi celebrado um acordo entre o Governo do Paraná (Moysés 

Lupion) e o Serviço de Proteção aos Índios/SPI reduzindo a área (publicado 
no D.O.U. de 18.05.1949). Em 1953, a Fundação Paranaense de 

Colonização e Imigração/FPCI, reduziu a área para 3.026,78 ha. Houve uma 
nova demarcação na década de 1990, e a TI Queimadas foi homologada em 
1998, com 3.077 ha. 

 
D. Castorina e seu irmão Olívio Pires mencionaram a grande redução da 

área indígena na década de 1950. Olívio Pires e Atanazildo Guilherme, 
marido da D. Castorina, já falecido, trabalharam com os engenheiros, 

abrindo as picadas de demarcação. Segundo Olívio Pires, que mora em um 
paiol distante da aldeia, e veio a cavalo prestar seu depoimento,  

O tempo que os engenheiros vieram para fazer medição eles queriam 
tirar 50 alqueires, eram só 12 famílias aí o cacique juntou a gente e 
não deixamos eles entrarem.  Castorina era casada e tinha dois filhos 

pequenos, casou com + ou – 14 anos, tinha então 16 ou 17 anos; 
agora Castorina tem 78 anos. Portanto isso aconteceu em 1952. Eles 

entraram para fazer o levantamento e tinham os posseiros dentro da 
área que pagavam para o Serviço de proteção aos Índios/SPI. Os 
engenheiros entraram para deslocar todos os índios e aí tivemos que 

mudar, aí dizem que um fazendeiro João Flor comprou esta área do 
governo, mas eu acho que ele nem comprou, acho que ele grilou. A 

área ia até o Caeté que é um interior de Ortigueira. Nós estávamos 
na fazendo do João Flor aí as 12 famílias mudaram e aí fomos para o 

Gamelão, que é esta mata que tem dentro da reserva. 
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Segundo depoimentos de vários Kaingang da TI Queimadas a área de seu 

território incluía os seguintes locais: Serra Pelada, Vila Gomes, Barra 
Grande que hoje fazem parte de Ortigueira. João Guilherme, filho de D. 

Castorina e sobrinho de Olívio, conta: 

Quando eu era pequeno a Queimadas ia até aquele lago que tem ali 

em Ortigueira, a BR era de terra, a Chácara do Bráulio já tinha cerca, 
a Vila Gomes não existia, não tinha nenhum morador lá, a Vila 

Alvorada era só mato. Mais tarde saia caminhão de pinheiro daqui. 
Tiravam os pinheiros daqui de dentro, a gente acha que a Funai que 
liberava e ganhava. Lá no Posto Velho tinha muito gado e os chefes 

da Funai foram vendendo este gado.  

 

 

Campo de futebol com araucárias nativas, TI Queimadas 

 

 
D. Castorina ponderou que como os antigos não tinham estudo não 
conseguiram controlar a venda de madeira e gado, defendendo a 

importância das novas gerações estudarem.  Segundo D. Castorina,  
 

Daquele lago de Ortigueira para cá era tudo dos índios. Agora se você 
entrar lá para pegar uma fruta dão até um tiro na gente. Quando eu 
era solteira que os brancos foram entrando, eles chegavam na casa 

da gente e a gente tinha que sair. 
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Atualmente, existe uma invasão na região entre a estrada que vai para 
Palmital e a estrada de ferro da RFFSA. Segundo Olívio Pires, confirmado 

pelo vice-cacique Mauro, o fazendeiro Fernandes invadiu de 40 a 50 
alqueires com plantio de milho e soja, tendo retirado os marcos da 
demarcação da terra. Os Kaingang informaram que não há benfeitorias 

dentro da área invadida, só agricultura e que pretendem tomar 
providências. 

 
Ainda com relação às questões do território, os Kaingang mencionaram que 
atualmente está havendo arrendamento para não indígenas. Sobre a 

ferrovia e a linha de transmissão que atravessam a área indígena foram 
enumeradas algumas questões: com relação à ferrovia há morte de cavalos 

e há aproximadamente 10 anos tombaram 4 vagões de petróleo queimando 
o solo; tempos depois os Kaingang receberam uma caminhonete S10 como 
indenização.  

 
A linha de transmissão de alta tensão foi implantada há aproximadamente 

30 anos e não houve nenhuma indenização. Anualmente é feita uma 
limpeza na faixa embaixo da LT, quando, segundo os Kaingang, destroem a 

mata em volta.    
 
 

6.2. TI Mococa  
 

De acordo com o Portal Kaingang a demarcação original ocorreu em 1903. 
O título da terra do Governo do Paraná é de 26/03/1908, nº 225. A área foi 

novamente demarcada na década de 1990, homologada em 1996, com 
registro de imóveis de Ortigueira em 06/1996, e no SPU em 07/1998, com 

859,91 ha. 
 
A área da TI Mococa, segundo as pessoas mais velhas, também sofreu 

redução. Conforme a memória de Augusto Feliciano, de 97 anos,  

A divisa mais antiga era mais pra frente uns 20 km, no rio Rosário. A 

divisa era perto de Natingui. Primeiro tinha umas 25 famílias, quando 
eu era jovem, daí apareceu essa doença, não lembro se foi a febre 

amarela que acabou com eles. No tempo de solteiro, o pai e a mãe 
em primeiro lugar acharam Natingui, não tinha nenhum branco lá no 
meio, era um toldo dos Kaingang. Depois que fizeram a medição da 

divisa que tivemos que entrar aqui para dentro. 
 

Luiz Amaral, funcionário da Funai, conta que antes só morava a família do 
Augusto na TI Mococa, que muitas famílias chegavam, mas iam embora 

porque achavam distante de tudo e começaram a fixar-se depois que foram 
construídas as casas de alvenaria.  

Salvador, neto de Augusto, recorda-se como era a TI Mococa quando ele 
chegou, 
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Eu vim da Apucaraninha. Meus pais morreram, meu tio me trouxe 

para cá para me criar. Só tinha 4 ou 5 anos famílias embaixo do 
sapé. Vim para cá com 8 anos mais ou menos. Nós chegamos aqui 

mais ou menos em 1962. Depois eu tive 11 filhos, que só ficaram 8 
filhos, e eu e a mulher criamos aqui no paiol, porque eu gosto de 
trabalhar. Quando eu já era casado, já tinha família, foi quando o 

engenheiro veio marcar essa terra, e aí os fazendeiros já tinham 
tirado um pouco.   

 
De acordo com D. Balbina, mãe do cacique Antônio, 

Na última subida antes de chegar a Natingui, tinha um plantio de 
banana dos índios velhos. E que o chefe do Serviço de Proteção aos 

Índios/SPI – Giro Bernardo - foi vendendo a terra dos índios e só 
ficou este pedaço aqui.  

Albino Bento informou que há 15 anos o cacique arrendava terra para 
plantar milho, o que não ocorre mais. Segundo Luiz Amaral, funcionário da 

Funai, ainda existe mata nativa na TI Mococa, e as roças são plantadas nas 
capoeiras finas de forma a não derrubar a mata. O relevo é acidentado, o 
que impossibilita mecanizar a terra, dificultando o arrendamento. 

 
O vice-cacique Renato relatou que não existe nenhum problema de invasão 

na TI Mococa, nem conflitos com os sitiantes e fazendeiros que fazem divisa 
com a terra indígena. Informou ainda que  
 

O pessoal do Assentamento do MST do Índio Galdino passa aqui por 
dentro, cada um tem um lote, nunca tivemos problemas, eles fazem 

amizade conosco. Às vezes a gente fica com medo dos pescadores de 
fora, porque vem muitos grupos. Tem os caminhões do garimpo, não 
sei aonde vão, eles descem em direção ao rio. A gente pede para a 

prefeitura arrumar a estrada e eles arrumam porque o pessoal do 
assentamento também usa essa estrada. 

 
 

7. Organização social e política  

Assim como outros grupos do tronco linguístico Macro-Jê, os Kaingang 
possuem uma organização social dualista, ou seja, a estrutura social 
Kaingang caracteriza-se pela existência de duas metades, dois grupos que 

são nomeados Kamé e Kairu ou Kainru. Segundo as fontes bibliográficas, a 
organização social em duas metades representa um aspecto sociológico da 

concepção dual do universo. Todos os seres, objetos e fenômenos naturais 
são divididos em duas categorias cosmológicas, uma ligada ao gêmeo 
ancestral Kamé, e a outra vinculada ao gêmeo ancestral Kairu (SILVA, 

2002).  

 

A divisão entre metades aparece no mito de origem, na trajetória dos 
irmãos mitológicos Kamé e Kairu que, que após o grande dilúvio saíram do 
interior da serra Crinjijimbé. Segundo Telêmaco Borba (1908), 
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Em tempos idos, houve uma grande inundação que foi submergindo 

toda a terra habitada por nossos antepassados. Só o cume da serra 
Crinjijimbé emergia das águas. Os Caingangues, Cayrucrés e Camés 

nadavam em direção a ela levando na boca achas de lenha 
incendiadas. Os Cayrucrés e os Camés cansados, afogaram-se; suas 
almas foram morar no centro da serra. Depois que as águas secaram, 

os Caingangues se estabeleceram nas imediações de Crinjijimbé. Os 
Cayrucrés e Camés, cujas almas tinham ido morar no centro da serra, 

principiaram a abrir caminho pelo interior dela e depois de muito 
trabalho chegaram a sair por duas veredas. 

Segundo os mitos, os gêmeos ancestrais estão em relação de oposição e 
complementaridade um ao outro.  

Kairu é de caráter fogoso, capaz de decisões rápidas, mas é instável; 
seu corpo é esbelto e leve. Kamé é [...] pesado, de corpo como de 

espírito, mas é perseverante. A pintura corporal característica de 
Kañerú são manchas, a de Kamé são listas. [...] (NIMUENDAJÚ, 

1993).  

As metades são exogâmicas, o que quer dizer que os casamentos unem 

membros dos clãs Kamé e Kairu. O padrão de descendência é patrilinear e o 
padrão de residência é matrilocal, ou seja, o pertencimento a uma metade 

decorre da metade paterna e, após o casamento, o casal passa a residir na 
casa do pai da esposa (ISA, 2001).  

A estrutura social Kaingang se baseia em unidades sociais territorialmente 

localizadas. A unidade social mínima é formada pela família nuclear (pais e 
filhos). Os grupos familiares fazem parte de unidades sociais maiores, os 

grupos domésticos, formados, idealmente, por um casal de velhos, seus 
filhos e filhas solteiras, suas filhas casadas, seus genros e netos. O grupo 
doméstico não ocupa necessariamente a mesma residência, mas com 

certeza o mesmo território.  

Duas outras unidades sociais maiores englobam os grupos domésticos: os 

grupos locais e as unidades político-territoriais. Os grupos locais 
correspondem à articulação entre alguns grupos domésticos, os quais, por 
meio de laços de parentesco, mantêm uma relação de reciprocidade. As 

unidades político-territoriais correspondem às esferas mais abrangentes da 
articulação entre grupos locais.  

A estrutura política Kaingang é altamente hierarquizada. A posição de maior 
autoridade é a do cacique, em seguida a do vice-cacique. No modelo 
tradicional, cacique e vice-cacique deveriam pertencer a metades opostas, 

regra ainda seguida em algumas terras Kaingang. Em algumas terras 
indígenas Kaingang, os conflitos internos são resolvidos em primeira 

instância pelos conselheiros, sendo que a punição pode ser até a prisão na 
cadeia da aldeia.  

Cabe ao cacique e ao vice-cacique, tanto representar os Kaingang diante 

dos não-indígenas, quanto exercer a liderança internamente. Segundo a 
Enciclopédia dos Povos Indígenas (2001), há inúmeros casos em que os 

caciques são, ao mesmo tempo, caciques e vereadores nos municípios 
vizinhos. 
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Internamente caciques e vice-caciques atuam nos processos de tomada de 

decisão em relação aos diferentes aspectos da vida econômica, política, 
jurídica e ética. Os caciques são escolhidos por meio de eleição, com os 

votos dos homens e mulheres maiores de 16 anos. As decisões relacionadas 
à vida Kaingang envolvem a participação de outras autoridades, aquelas 
que genericamente são chamadas de Liderança, uma espécie de conselho 

local.  
 

A organização sociopolítica Kaingang persiste, apesar das influências do 
processo histórico envolvendo os Kaingang e os brancos desde os tempos 

coloniais. Entretanto, observou-se que, na área pesquisada, vem sofrendo 
um processo de transformação nos últimos cinquenta anos, consequência 

da forte expansão da sociedade nacional em torno de suas fronteiras, com a 
implantação de infraestrutura (rodovia, ferrovia, etc.), com a chegada de 
novas culturas agrícolas (soja, eucalipto e pinus), de novas religiões, de 

programas de segurança social do governo, etc. Todos estes fatores têm 
influído na estrutura social e na cultura Kaingang, modificando seus hábitos 

e costumes.  

Segundo informações dos Kaingang mais velhos das duas terras indígenas, 

D. Castorina e seu irmão Olívio Pires da TI Queimadas e os Srs. Augusto, 
Salvador e D. Balbina da TI Mococa, a divisão entre as metades Kamé e 

Kairu, as regras de união matrimonial e de chefia daí derivadas deixaram de 
ser observadas pelos Kaingang nestas duas áreas indígenas. Os informantes 
sabem dizer a qual metade pertencem e recordam-se que até a geração de 

seus pais e avós eram observadas algumas prescrições ditadas pelas 
metades, inclusive a pintura corporal que as caracterizava.  

 
 
 



 

17 
 

 

Olívio Pires e D. Castorina, TI Queimadas 

 
João Guilherme, agente de saúde da TI Queimadas, recorda-se que quando 

era pequeno ainda usavam-se as marcas respectivas das metades: bola = 
rêdowro e traço = rêyono, e que sua mãe contava histórias relativas às 

metades.  
 
O funcionário da Funai Luiz Amaral, que é Kaingang e mora na TI Mococa, 

avalia que a tradição das metades permaneceu entre os Kaingang do Rio 
Grande do Sul, o que o leva a considerar que os professores deveriam 

passar estas informações para os alunos nas escolas das aldeias, de forma 
a manter a memória desta tradição.   
 

Observou-se que as unidades espaciais familiares tradicionais estão 
presentes nas aldeias de ambas as terras indígenas, como é exemplo o 

grupo doméstico de Augusto Messiano na TI Mococa, pessoa mais velha da 
aldeia, com 97 anos, que ocupa um conglomerado de casas, por sua vez 
articulado com a parentela que mora na TI Mococa, formando um grupo 

local, e conectado com outras unidades político-territoriais, sobretudo nas 
TIs Apucaraninha e Queimadas.   
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Augusto Messiano e família, TI Mococa 

 
A chefia, de certa forma, mantém os mesmos padrões de hierarquia e 
escolha, repetindo também a tradição de enfrentamentos e expulsão, como 

ocorreu em outubro de 2012 no conflito armado da TI Queimadas. O texto 
abaixo descreve a configuração tradicional da chefia para os Kaingang:  

 
Observa-se que ainda hoje a personalidade, a opção religiosa e a 
forma de atuação dos caciques das TIs Kaingang no Tibagi têm 

relações diretas com a estabilidade ou instabilidade do seu governo e 
com a rigidez ou liberalidade das regras jurídicas, sobretudo no que 

tange à aplicação de penas aos infratores. Portanto, a religião possui 
significativos reflexos na juridicidade e no controle das regras morais. 

Quanto ao “personalismo” na forma de agir das lideranças Kaingang, 
também se constata, como o fez Ambrosetti, que não são eles – os 
chefes políticos Kaingang – os entes soberanos daquela organização 

sociopolítica, mas sim a “comunidade” que os legitima enquanto seu 
representante e que o segue “quase cegamente”, ou se retira ou – 

como vem ocorrendo mais recentemente – retira os caciques da cena 
política. Em outras palavras, o limite do controle e do poder das 
chefias se encontra nas suas respectivas comunidades que, 

descontentes, podem traí-lo ou abandoná-lo ou ao contrário, 
satisfeitas, empoderá-lo. Logo, soberana é a estrutura social 

sustentada pelas comunidades Kaingang e não seus líderes 
isoladamente.2 

                                                           
2 “VÉNH JYKRÉ e KE HÁ HAN KE: Permanência e Mudança do Sistema Jurídico dos Kaingang no Tibagi”, 
Luciana Maria de Moura Ramos, Universidade de Brasília, 2008. 
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Segundo relato da técnica de enfermagem Eunice de Fátima Leite, que é 

Guarani e trabalha há 10 anos na TI Queimadas, “a comunidade escolhe o 
cacique e depois o vice-cacique. Fica por quatro anos se tudo correr bem. A 

comunidade faz uma reunião e tira um e coloca outro. Tem gente que 
prefere morrer a ter que entregar o cargo.” De acordo com a técnica de 
enfermagem Vanessa N. Amaral Batarse, que é Kaingang e mora há nove 

anos na TI Mococa, “a comunidade indica, por exemplo, dois caciques e 
ganha quem tem mais votos, e aí, o cacique que ganhou escolhe o vice. O 

cacique Antônio que escolheu o Renato que é casado com a sobrinha dele. 
Faz seis anos.” De acordo com a mãe do cacique, D. Balbina, “a 
comunidade fica de olho no que o cacique está fazendo, se ele faz sujeira 

dentro da área a gente tira, aí fazemos reunião e votamos, quem tem mais 
votos fica no comando”. 

 
 
 

 
D. Balbina, TI Mococa 

 
 

O vice–cacique Renato da TI Mococa possui as qualidades desejadas pelos 
Kaingang diante da intensificação do contato com a sociedade nacional: 
sabe ler e escrever, tem desenvoltura para viajar para Londrina, Curitiba e 

Brasília, tem um lastro de informações sobre a sociedade envolvente por 
ser professor, domina a informática, articula-se com o movimento indígena 

em nível regional e nacional. Segundo o Sr. Salvador, considerado pelos 
Kaingang da TI Mococa como a pessoa que ainda vive nos moldes 
tradicionais, morando com a esposa em um paiol distante da aldeia, “eu já 

fui cacique, mas depois passei para os novos, porque não sei ler e escrever 
e andar sozinho na cidade.” 
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Segundo o cacique Antônio Artur, da TI Mococa, ele tem trabalhado bem 

entrosado com o vice-cacique Renato e com as lideranças (Alzemiro, Albino, 
Zaqueu), dedicando-se ao trabalho interno na comunidade e dividindo as 

articulações políticas externas com o vice-cacique Renato. 3  
 
Ao contrário de outros povos indígenas, os Kaingang possuem um sistema 

jurídico estruturado, que sofreu influência do sistema político e militar da 
sociedade envolvente desde o Império. O cacique ocupa posição central no 

sistema jurídico e os Kaingang esperam que ele seja um bom juiz.  
 
O recente conflito armado na TI Queimadas é exemplo deste sistema. 

Segundo manifestação dos Kaingang havia um descontentamento da 
comunidade com o cacique Marcos, que estava exercendo seu poder político 

intimidando os moradores da aldeia, recorrendo indiscriminadamente à 
prisão e ao espancamento, além de não realizar mais reuniões com a 
comunidade, apenas com as lideranças alinhadas à administração. 

Atualmente os Kaingang estão mais satisfeitos com a condução dos 
assuntos internos da TI Queimadas, apesar de ainda sentirem-se inseguros 

devido às ameaças de retorno do grupo do ex cacique, para vingança da 
morte do pai. O conflito de outubro de 2012 é um episódio que se repete 

nas terras indígenas Kaingang, tendo acontecido há cinco anos também na 
TI Queimadas.4 
 

Existe ainda uma instância de articulação política dos caciques Kaingang das 
várias terras indígenas – a Associação dos Caciques Kaingang – que é 

sempre acionada no caso de mudanças de famílias, conflitos, expulsões e 
exílios. Segundo informante da TI Queimadas “o número de pessoas de 
uma área Kaingang varia muito, podem sair três famílias e chegarem duas 

famílias de outro lugar. Quando vaga uma casa, se tiver alguém morando 
no paiol5 vai para a casa, quando chegam ficam com os parentes até ter 

uma casa, o cacique que resolve, tem que se comunicar com o cacique para 
saber se pode vir. Tem a Associação dos Caciques, eles se comunicam, um 
fala para o outro - eu não quero mais aqui porque dá problema, aí o outro 

cacique fala - manda para cá porque eu conserto. O presidente da 
Associação dos Caciques é o Dirceu, parece que é quem foi preso devido 

aos arrendamentos de terra.” 

 

                                                           
3 Relação de caciques da TI Mococa nos últimos 50 anos, ditada por D. Balbina, mãe do cacique Antônio: 
quando chegaram da área indígena Apucaraninha tinha o cacique Adilino; em seguida seu pai foi o 
cacique – Antoninho; depois entrou o marido de Balbina - Joaquim; depois entrou seu sobrinho; depois 
entrou seu tio – Salvador; depois veio o Jango, que a comunidade tirou porque ele estava vendendo 
madeira; depois Albino, que atualmente é liderança; depois entrou Alzemiro que também é uma 
liderança; depois Floride e agora é o filho de Balbina, o cacique Antônio. 
4 Fontes secundárias corroboram os relatos de campo, “nas questões que demandam punições físicas, o 
cacique só tem condições de agir com o apoio das suas lideranças, sobretudo daquelas designadas como 
“polícias do cacique”. Este é o caso das que ensejam prisões ou expulsões de grande número de 
pessoas. Todavia, algumas vezes o cacique e suas lideranças não têm força política suficiente para 
realizar a expulsão de um grupo de adversários que está prestes a lhes tomar o poder. Uma das 
estratégias adotadas pelos caciques tem sido acionar as polícias do estado, em especial a Polícia 
Federal.” “VÉNH JYKRÉ e KE HÁ HAN KE: Permanência e Mudança do Sistema Jurídico dos Kaingang no 
Tibagi”, Luciana Maria de Moura Ramos, Universidade de Brasília, 2008. 

5 Paiol é o tipo de habitação Kaingang tradicional: um único espaço com paredes de troncos, cobertura 
de sapé, fogo no chão, estrado onde os Kaingang dormem, e lugar para armazenar os produtos da roça 
(milho, feijão, etc.) e os utensílios domésticos. 
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Com relação ao casamento, nas duas terras indígenas os Kaingang 

relataram que a família leva o casal até o cacique que os aconselha e depois 
os noivos vão morar juntos. Consta que até pouco tempo atrás o 

funcionário da Funai fazia a certidão de casamento e outros documentos 
para os indígenas, e que atualmente os documentos têm que ser feitos no 
cartório porque havia inúmeras fraudes para receber salário maternidade, 

aposentadoria, etc. No passado a poligamia era comum, mas atualmente 
impera a monogamia entre os Kaingang. Segundo consta nas fontes 

bibliográficas os casamentos não observam mais as regras das metades,  
 

A exogamia de metades, registrada por Nimuendajú e argumentada 

por Veiga (1994 e 2000), não é mais uma prática observada entre os 
Kaingang no Tibagi. Ali, a maioria dos adultos sabe informar à qual 

metade pertence, mas muitos casamentos ocorrem entre pessoas da 
mesma metade. Quando questionados, afirmam que no passado era 
lei (jykré), mas que constataram que essas uniões não eram 

problemáticas como supunham e que, por isso, mudaram a lei. 
Observo que o sistema de metades, entre os Kaingang no Tibagi, 

atualiza-se enquanto referencial filosófico, ideológico e classificatório 
mais geral, participando ativamente na visão de mundo; ou seja, 

mudam-se as práticas, mas não necessariamente o sistema simbólico 
que as permeiam.6 

 
Conforme relato de D. Balbina, da TI Mococa, quando os Kaingang morriam 
antigamente, seus corpos eram pintados, mas agora é feita uma oração e 

os mortos são enterrados no cemitério de Natingui, que é o povoado mais 
próximo da TI Mococa. 7 
 

 

8. Religião, festas e ritos  

Nas duas terras indígenas pesquisadas observou-se que as pessoas mais 

velhas geralmente são católicas, coincidindo com as pessoas que mantêm 
um modo de vida tradicional, ainda se ocupando da roça, da pesca, 

mantendo o fogo no chão, etc. As festas dos santos estão entrando em 
desuso; na TI Queimadas foi informado que festejam apenas o Natal, e na 
TI Mococa a Festa Junina e o Natal. Segundo Albino Bento, liderança da TI 

Mococa, conta que, quando ele era pequeno havia o costume das índias 
assarem e distribuírem pão nos dias de santo.   

 

                                                           
6
 “VÉNH JYKRÉ e KE HÁ HAN KE: Permanência e Mudança do Sistema Jurídico dos Kaingang no Tibagi”, 

Luciana Maria de Moura Ramos, Universidade de Brasília, 2008. 
7 No centro da vida religiosa Kaingang existia o Kiki ou ritual Kikikoi (comer o Kiki = bebida produzida a 
base de água e méis diversos, das abelhas sem ferrão, que é servida durante a festa [VEIGA, 2000]) de 

culto aos mortos. Trata-se de uma festa para os mortos recentes, que é organizada pelos consanguíneos 
do morto, em sua homenagem. Ela acontecia no início do inverno, época de abundância de alimentos 
principalmente pinhão, mas também milho, além de muito mel (VEIGA, 2000). Atualmente este ritual é 
realizado apenas por um pequeno grupo Kaingang na Terra Indígena Xapecó (SC), no entanto, todos os 
Kaingang associam o Kiki à ‘tradição’ indígena e ao ‘sistema dos antigos’. Assim como os demais 
aspectos da vida Kaingang, o ritual Kiki relaciona-se e articula-se diretamente com a cosmologia dualista 
e, durante sua realização, pode-se acompanhar a desempenho dos dois grupos formados por indivíduos 
pertencentes às duas metades clânicas: Kamé e Kairu (ISA, 2001). 
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Luiz Amaral, que é Kaingang nascido na TI São Jerônimo e funcionário da 

Funai na TI Mococa, mantém a tradição familiar da Festa de São João, 
contando com o auxílio de Salvador, que também é católico. Luiz avalia 

que, na TI Mococa, os católicos ainda são maioria, seguidos pelos batistas e 
em seguida pelos que frequentam a Assembleia de Deus.  
 

Apesar de nenhuma das festas que constam na tabela abaixo terem sido 
mencionadas pelos moradores da TI Queimadas, registra-se o levantamento 

realizado pela Klabin em 2012.8 
 
 

Quadro 2 - Calendário de Festas TI Queimadas 

 

Data Festa Descrição do evento Horário 

26/07 Santa Castorina Festa na igreja da 

aldeia 

Dia todo – até 

18:00 horas 

12/10 Nossa Senhora Aparecida Festa na igreja da 

aldeia 

Dia todo – até 

18:00 horas 

01/11 Todos os Santos Festa na igreja da 

aldeia 

Dia todo – até 

18:00 horas 

02/11 Finados Festa na igreja da 

aldeia 

Dia todo – até 

18:00 horas 

25/12 Natal Festa na igreja da 

aldeia 

Dia todo 

 
 
 

De acordo com a técnica de enfermagem da TI Mococa, Vanessa N. Amaral 
Batarse, que é Kaingang nascida na TI Barão de Antonina, e trabalha na TI 

Mococa há 9 anos, “desde que estou aqui não vi nenhum ritual. A maioria é 
evangélica da igreja batista, o pastor é de Londrina, Renato (vice-cacique) e 
Antônio (cacique) são batistas. Estão construindo uma igreja batista perto 

da escola. Eu e meu marido somos da Assembleia de Deus. Antes vinha um 
irmão da igreja católica, agora parou.”   

 
 
 

                                                           
8 Relatório – Projeto Klabin. Levantamento de Informações sobre Comunidades Quilombolas e Indígenas 
Vizinhas às Áreas de Operação da Empresa. Práxis – Assessoria Socioambiental, abril de 2012. 
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Igreja Cristianismo Decidido, localizada ao lado da TI Queimadas 

 

 
A funcionária da Funai, Marli Bortolassi Batista, que trabalha há 26 anos na 

TI Queimadas, contou que há os Kaingang católicos, os da Igreja Universal, 
os da Assembleia de Deus e os da Igreja do Cristianismo Decidido, que são 
evangélicos. O templo do Cristianismo Decidido fica ao lado do limite da TI 

Queimadas, e atua há 20 anos nesta área indígena.  
 

Em ambas as aldeias os Kaingang contaram que além do Natal, do Ano 
Novo e dos aniversários, tem a Festa do Dia do Índio em 19 de abril, que é 
a celebração mais importante, quando vêm muitas pessoas de fora, matam 

boi e assam carne, tem futebol, rodeio, chamam os conjuntos da cidade que 
animam o baile com as danças sertanejas e gauchescas. 

 

 

9. Relação entre as terras indígenas 

Inúmeros moradores das terras indígenas Queimadas e Mococa vieram de 

outras terras indígenas Kaingang das bacias dos rios Tibagi e Ivaí, no 
Paraná. Esta movimentação é tradicional e também se dá com a população 

Kaingang de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 
 

No caso específico da TI Mococa, as famílias mais antigas vieram da TI 
Apucaraninha e ainda mantêm estreito contato com os parentes, 
participando sempre dos jogos de futebol e das festas desta área indígena.  

Nas duas terras indígenas há moradores e “parentes que estão passando 



 

24 
 

um tempo” e que vieram principalmente das TIs São Jerônimo, Barão de 

Antonina, Apucaraninha, Faxinal e Ivaí. 
 

Há um intenso trânsito entre as TIs Queimadas e Mococa, e várias famílias 
já moraram em ambas as terras indígenas; seus membros subdividem-se 
entre as duas terras indígenas devido aos casamentos. Segundo 

informações de Luiz Amaral, funcionário da Funai da TI Mococa, até 2006 
esta área não tinha independência política, ficando submetida à estrutura 

da Funai e ao cacique da TI Queimadas.  
 
A TI Mococa é considerada a Terra Indígena mais isolada do rio Tibagi pelos 

próprios Kaingang. Recentemente as famílias tem se fixado por mais tempo 
nesta área, porque melhoraram as condições de transporte e está prevista a 

construção de um Posto de saúde da SESAI. 
 
 

10. Relação com a Funai 

Atualmente a TI Queimadas está ligada à Coordenação Técnica Local/CTL de 
Guarapuava e a TI Mococa à CTL de Londrina, ambas conectadas à 

Coordenação Regional da Funai em Chapecó/SC.  
 

Segundo o vice-cacique Renato, da TI Mococa, a Funai perdeu sua função 
na TI Mococa, uma vez que os documentos indígenas que eram a última 
atribuição do funcionário da Funai, atualmente são feitos no cartório de 

Ortigueira. 
 

Luiz Amaral, funcionário da Funai na TI Mococa, informou que seu trabalho 
consiste em zelar pelos bens da Funai na área indígena e apresentar as 
pessoas para abertura dos processos de aposentadoria e inscrição no 

Programa de Bolsa Família.  
 

Marli Bortolassi Batista, funcionária da Funai na TI Queimadas, trabalha há 
26 anos nesta terra indígena, iniciou seu trabalho como professora e depois 
que a educação escolar foi estadualizada prosseguiu como funcionária, 

havendo acompanhado a história recente deste relacionamento. Segundo 
Marli, “os Kaingang ainda têm muita expectativa com relação ao trabalho da 

Funai, mas a Funai transformou-se em um órgão regulador, e no caso 
específico da TI Queimadas acha que tudo está regularizado, como saúde e 
educação.” 

 

11. Aspectos etnoecológicos e atividades produtivas tradicionais 

Tradicionalmente, a terra Kaingang é de ocupação coletiva. O cultivo da 
terra e a repartição dos recursos obtidos com o plantio, a caça e a coleta 

eram regradas pelas relações sociais determinadas pelo parentesco, de 
modo que não se conhecia o aproveitamento individual da terra nem a 
apropriação individual de seus produtos (VEIGA, 2006). 

Do ponto de vista cosmológico, o território para os Kaingang está 
subdividido em hábitats, sendo que cada ambiente é habitado por seres 
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naturais e sobrenaturais. O uso das águas, o manejo dos campos e florestas 

não gerava direito de propriedade sobre os mesmos, exceção feita aos 
pinheirais que eram divididos entre os subgrupos. Do mesmo modo, a roça, 

o pari (armadilha de pesca), pertenciam a quem os instalasse, direito este 
que era reconhecido por todos.  
 

A agricultura era rotativa, porque depois de extenuada a terra, a roça era 
abandonada, passando então a atender à função de cevar animais para a 

caça. Dentre os alimentos cultivados tradicionalmente pelos Kaingang, 
destacam-se o milho, feijão, as morangas, além do purungo ou cabaça. A 
agricultura possuía papel complementar na dieta Kaingang e seu cultivo era 

realizado provavelmente nos meses de dezembro ou janeiro a março ou 
abril (D’ANGELIS e VEIGA, 2006).  

A caça incluía os grandes e pequenos mamíferos das florestas subtropicais 
(anta, veado, cateto ou caititu, queixada, quati etc.) e a grande variedade 

de aves aí existentes (jacu, uru, papagaio, nambu, macuco etc.).  

Dentre os alimentos coletados destacavam-se o pinhão, abundante nas 

vastas florestas de araucária, o palmito, o mel de abelhas (como o 
guaraipo, mirim, irapuá, iratim, mandassaia etc.), as frutas silvestres (como 
a jabuticaba, o guamirim, pitanga, butiá, ariticum, araçá etc.), verduras, 

como o fuá (erva moura), o kumi (folha da mandioca brava), o caruru, a 
cambuquira (folha da abóbora ou da moranga), pyrfé (folha da urtiga-

brava) etc., a erva mate (Ilex paraguaryensis), as larvas de insetos, ou 
"corós", presentes na palmeira (os mais apreciados), na taquara, no 
pinheiro, na paineira e no jaracatiá (D’ANGELIS e VEIGA, 2006).  

A pesca realizada em épocas certas representava importante contribuição à 
alimentação Kaingang. Utilizavam a técnica do pari (uma armadilha de 

taquara ou varas). Os pari são construídos com esteiras de taquara 
criciúma, fixados em barragens de pedras, que os Kaingang montam nas 

corredeiras dos rios. Os pari são afixados durante os meses do inverno, 
época em que os peixes descem os rios em busca de águas mais quentes. 
Em rios menores utilizavam a técnica de envenenamento, com cipós de 

árvores e timbó. 

Estas as atividades produtivas tradicionais dos Kaingang; na sequência será 

relatado o modo como estas atividades desenvolvem-se nas terras 
indígenas estudadas. Foi possível registrar que as atividades nas roças de 
subsistência são alavancadas pelas pessoas mais velhas. Nas duas áreas 

indígenas os mais velhos lembraram que as gerações de seus pais e avós 
ainda viviam exclusivamente dos produtos agrícolas, da caça (veado, paca, 

tatu, cateto), da pesca e coleta (gabiroba e mel).  

Atualmente, as roças familiares têm em torno de dois alqueires, com milho, 
feijão, mandioca e batata doce basicamente. Eventualmente, plantam 

também moranga, melancia e pepino e arroz.  
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Paiol de Salvador, estrutura da nova casa e plantação de milho, TI Mococa 

 

 
Segundo D. Castorina, há aproximadamente 15 anos os Kaingang 

precisaram sair da região onde moravam na TI Queimadas, mudando-se 
para onde estão atualmente, onde não é mais possível viver de forma 
tradicional porque o território está desmatado e o solo degradado. Recorda-

se que, 
 

Lá no Gamelão (região depois da RFFSA) era gostoso, era só para lá 
que ficávamos, tinha os ranchos de todos. Aqui não existia nada, aqui 
era uma estrada de cavaleiro, era um matão fechado (referindo-se ao 

local da aldeia atual). Lá, chegava aos ranchinhos e tinha muito 
porco. Faziam o rancho de sapé e plantavam, os antigos gostavam 

deste trabalho. Era paiolzão cheio de milho, mangueirão de porco. 
Não tem como pensar em mexer na lavoura aqui, não dá nada.   

 

Observou-se uma diferença nas atividades tradicionais das duas áreas 

indígenas relacionada às condições geográficas das mesmas. Os Kaingang 
da TI Mococa referiram-se várias vezes à pesca de pari, graças á 
proximidade dos rios Tibagi e Mococa, prática inexistente na TI Queimadas. 

Em ambas as terras indígenas os moradores recordam-se de que seus pais 
tinham grandes criações de porcos, o que associam aos bolos de milho 

tradicionais. Observaram-se criações de galinhas, mas não mais os 
“mangueirões de porco”.  
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Segundo o professor Neno, da TI Mococa, os indígenas desta área realizam 

a pesca de pari nos rios Mococa e Tibagi, armam as armadilhas de taboca e 
pegam grande quantidade de peixes. Esta atividade tradicional é realizada 

por família: fazem uma barraca, acampam um tempo nas margens do rio 
para instalar o pari, aproveitando a ocasião para coletar frutos, plantas e 
material para artesanato.  

 
Albino Bento contou que nos últimos tempos era comum as famílias 

descerem para pescar no Tibagi, nos fins de semana, no entanto, os 
moradores da TI Mococa ainda estão sofrendo o trauma que foi avistar o rio 
Tibagi com a vazão reduzida após o fechamento das comportas da UHE 

Mauá, em 2012. Vários informantes relataram a mesma cena: “o Tigagi 
ficou só na laje, com um correguinho passando no meio com os peixes 

pulando, querendo viver, e em cima da laje aquela mortandade enorme de 
peixes, depois disso não fomos mais pescar”. 
 

 
 

12. Condições materiais de sobrevivência  
 

12.1. Geração de renda  
 
As famílias Kaingang das TIs Queimadas e Mococa dispõem de 

aposentadorias (R$ 680,00), bolsa família (R$ 70,00) e salários de alguns 
funcionários da Funai, da SEED/professores das escolas, e da 

SESAI/profissionais da saúde. Nas duas áreas indígenas também é comum 
os homens saírem para trabalhar fora, recebendo por dia. Na TI Queimadas 
é mais comum trabalharem no plantio de tomate e eucalipto no município 

de Ortigueira, e na TI Mococa com pulverização de inseticida e roçando 
pasto nas fazendas mais próximas da área indígena (diária em 01/2013: R$ 

45,00). Os Kaingang entrevistados nas duas áreas indígenas não 
informaram os nomes dos proprietários das fazendas e sítios para os quais 
trabalham. 

 
Também há os casos dos Kaingang que passam períodos fora trabalhando 

na construção civil e em outras atividades, com carteira assinada, 
principalmente na TI Queimadas. Como exemplo, há o caso de João 
Guilherme, nascido na TI Queimadas, que passou dois anos em Curitiba 

trabalhando em uma recapadora de pneus, com carteira assinada, 
retornando após o falecimento do pai, para cuidar da mãe. João Guilherme 

atualmente é Agente de Saúde/AIS do Posto de saúde de sua aldeia, e 
recebe da Secretaria Especial Indígena/SESAI. 
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João Guilherme, agente de saúde da TI Queimadas 

 

 
O vice-cacique Renato avaliou que na TI Mococa existe a mesma proporção 

de chefes de família que recebem salários e aqueles que trabalham para 
fora, por dia. Há ainda o grupo de pessoas que trabalha na roça (Salvador, 
Albino, Jango, Branco, Balbina), cada vez menor. 

 
Todas as famílias da TI Mococa estão recebendo um salário mínimo (R$ 

625,00), pago às mulheres como indenização aos danos causados pela UHE 
Mauá, que será pago até agosto de 2013. Um grupo de 8 Kaingang também 
está recebendo salários do Consórcio Cruzeiro do Sul, que administra a UHE 

Mauá, para trabalhar nos programas de mitigação/compensação devido aos 
impactos causados por este empreendimento.  

 
Na TI Mococa existe um projeto de criação de gado elaborado pela Funai 
junto à comunidade há 3 anos. Vieram 30 cabeças de gado para a 

comunidade, que são cuidadas pelos vaqueiros indígenas e por um não 
indígena; o agrônomo da Funai avisa quando tem vacinação. Todos os 

moradores da Mococa podem tirar leite.  
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Rebanho bovino na TI Mococa 

 

 
A realidade da TI Queimadas em termos produtivos e de geração de renda 

difere da TI Mococa, segundo depoimento do vice-cacique Mauro: 
 

Algumas famílias têm roças, só miudezas, para comer e para vender 

no mercado 2 ou 3 sacos de feijão. Existe um trator da comunidade, 
a família combina com o cacique e o tratorista, e aí trabalha um 

tempo naquela roça. A força daqui é o artesanato, todas as famílias 
fazem artesanato e levam para vender nas cidades. O caminhão que 
é nosso leva as pessoas até a rodoviária em Ortigueira e de lá as 

pessoas vão para as rodoviárias das outras cidades, até vender tudo. 
 

Marli Bortolassi Batista, funcionária da Funai, informou: 

As mulheres que fazem o artesanato vendem nas barracas na BR 376 

que passa em Apucarana, no bairro dos Franças em Ortigueira. 
Também vão para Palmeiras, para Ponta Grossa, lá eles têm casa 

para ficar, em Curitiba ficam na Rodoviária. As índias levam os 
meninos menores, os que estão estudando ficam com os avós.  
 

Eunice de Fátima Leite, técnica de enfermagem da SESAI, explicou que nas 
casas em que não há aposentados nem salários de funcionários, os 

Kaingang vivem da venda de artesanato. A família de João Pereira é um 
exemplo de família que vive exclusivamente de artesanato. Esta atividade 
foi descrita por eles: trabalham juntas na casa de João Pereira, a filha, 

nora, irmã e esposa; cada uma produz aproximadamente 30 balaios que 
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vão estocando num paiol, sendo que João também compra a produção de 

outras mulheres. Quando têm 150 balaios, volume que cabe no caminhão 
da TI Queimadas, vão até a rodoviária de Ortigueira e de lá vão parando em 

várias cidades até vender toda a produção. Levam barraca para dormir na 
rua. Calculou-se que cada dono de um conjunto de balaios ganha em torno 
de R$ 750,00 por viagem (balaio grande, R$ 25,00; balaio pequeno, R$ 

10,00; fruteira, R$ 10,00), devendo descontar o valor das passagens de 
ônibus e da alimentação.  

 
 
 

 
Paiol de João Pereira com balaios estocados de várias artesãs. 
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Filha e bisneto de D. Castorina, TI Queimadas 

 

 
 

12.2. Alimentação 
 

A técnica de enfermagem Vanessa N. Amaral Batarse explicou como é a 
dieta alimentar dos Kaingang na TI Mococa: 
 

A alimentação é uma mistura de roça com supermercado: arroz, 
feijão, carne, não gostam de verdura, abobrinha, milho, mandioca. Às 

vezes caçam, mas é muito pouco. Gostam muito de pescar, de pegar 
cascudo e comer assado com farinha de milho. Às vezes a mulherada 

se reúne e desce com as crianças para pescar. Plantam pepino no 
meio do arroz, plantam melancia, batata doce, mandioca e abóbora. 

Observa-se uma dieta alimentar baseada na produção da roça, quando se 
trata de uma família que ainda tem roça, ocasionalmente com carne de 
caça, mesclada aos produtos comprados no supermercado. Algumas 

famílias tem criação de porco e galinha. 

 

Ainda refletindo sobre a realidade da TI Mococa, de forma crescente, 
quando se trata das gerações mais novas, cada vez mais a alimentação 

tradicional vem sendo substituída pelos produtos comprados no 
supermercado, conforme comentou Augusto Messiano, de 97 anos:  
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Nós gostamos do cascudo, do bagre, do mandi, mandijuba, cateto, 

veado para mistura, os mais velhos plantavam arroz, feijão, milho, 
batata doce, pilavam o arroz, agora o costume é arroz de 

supermercado. 
 

Na família de Salvador, na TI Mococa, mantém-se a tradição dos alimentos 

beneficiados a partir do milho, como a farinha de milho e o piché. 
 

Farinha de milho: põe-se o milho seco por oito dias de molho, depois 
escorre-se, passa-se na peneira e aí soca-se no pilão; depois passa-se na 
peneira de novo e depois torra-se para fazer bolo azedo com a carne. A 

espiga de milho já nasce toda misturada, é o milho pururuca. 
 

Piché: torra-se o milho pururuca com a cinza, depois passa-se na peneira e 
depois pila-se. A cinza é para não queimar o milho e dar sabor. 
 

Acredita-se que na TI Queimadas a balança da alimentação pende para os 
produtos comprados no supermercado, devido à proximidade da cidade de 

Ortigueira. Segundo informou a técnica de enfermagem Eunice de Fátima 
Leite, 

 
A alimentação deles é basicamente frango na brasa, carne de porco, 
piché, arroz e feijão. Não comem verdura nem fruta. Existe um 

projeto para horta comunitária. A cada três meses o motorista da 
aldeia busca em Rolândia as cestas básicas. Cada família recebe uma 

cesta básica, que não é completa, da Companhia Nacional de 
Abastecimento/CONAB. 

 

 
 

12.3. Associação Comunitária Indígena Queimadas/ACIQ 
 
A Associação Comunitária Indígena Queimadas/ACIQ é responsável por 

aproximadamente 55 alqueires de milho e soja, plantados anualmente, 
comercializados na cooperativa em Ortigueira. Este ano serão colhidos 64 

alqueires de milho e soja, em fevereiro e março.  
 
Segundo os entrevistados na TI Queimadas, como o vice-cacique Mauro, o 

Agente de Saúde João Guilherme e a funcionária da Funai, Marli Bortolassi 
Batista, as atividades da  ACIQ são coordenadas pelo pastor Henry, 

chamado Katchô pelos Kaingang, da Igreja do Cristianismo Decidido.9 
 
No período da pesquisa de campo não foi possível obter maiores 

informações sobre as atividades e o funcionamento desta associação, nem, 
principalmente, avaliar de que forma a roça comunitária influencia as 

condições de vida das famílias da TI Queimadas. Como a ACIQ estava ligada 
ao ex-cacique, os entrevistados preferiram não conversar sobre o assunto.  
 

                                                           
9 Não foi possível encontrar o pastor Katchô para uma entrevista, porque o mesmo não se encontrava 
em Ortigueira. 
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No entanto, ficou claro que a ACIQ não é uma unanimidade na TI 

Queimadas, havendo famílias que participam da roça comunitária e outras 
que não, além de que sua administração foi contestada por vários 

Kaingang.  
 
 

 
 

Entrada do Posto da Funai na TI Queimadas 
 

 
 

12.4. A questão do ICMS ecológico  

 
Primeiro estado a adotar o ICMS Ecológico, o Paraná serviu de exemplo a 

muitos outros estados que adotaram esse mecanismo de incentivo à 
conservação da biodiversidade.  
 

O movimento paranaense teve origem na mobilização política dos 
municípios, associada à necessidade de modernizar as políticas públicas 

ambientais; foi mediado pelo Poder Legislativo, haja visto que o ICMS 
Ecológico foi incluído na Constituição Estadual, em 1989, tendo sido 
regulamentado por lei complementar dois anos depois, em 1991. 

 
Na época, os municípios mobilizados consideravam-se prejudicados por 

terem parte do seu território, ou em alguns casos a totalidade, restrito ao 
uso econômico tradicional por abrigarem mananciais de abastecimento 
público para municípios vizinhos ou, ainda, por possuírem Unidades de 

Conservação.  
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Nesse contexto, o ICMS Ecológico surgiu como forma de compensar os 
municípios que se viam privados do uso de suas terras, espírito legal que, 

com o tempo, adquiriu novo caráter, o de premiação aos que possuem 
qualidade na gestão de suas áreas.  
 

Este incentivo econômico está associado a outros instrumentos de política 
pública que visam a criação, implementação e gestão de Unidades de 

Conservação e outras áreas protegidas, com o objetivo de formação de 
corredores ecológicos, o que denota o caráter de integração do ICMS 
Ecológico em relação às demais políticas públicas ambientais do estado. 

 
Segundo o site do Instituto Ambiental do Paraná/IAP, o município de 

Ortigueira recebe o ICMS ecológico. Os valores gerados em 2010 (segundo 
site do IAP) foram de R$ 12.659,07 referentes a TI Mococa e de R$ 
46.011,77 referentes a TI Queimadas. 

 
Tentou-se apurar nas terras indígenas o conhecimento que os Kaingang têm 

quanto ao funcionamento do ICMS Ecológico, bem como verificar se estas 
comunidades recebem estes valores, sem conseguir informações concretas 

e precisas sobre a matéria.  
 
Os Kaingang da TI Queimadas referiram-se à proibição de derrubar a mata 

e plantar na região do Gamelão, localizada do outro lado da EFFSA (vide 
Anexo 3 – Esquema da TI Queimadas). Os informantes Kaingang 

concordam que há aproximadamente 15 anos foram proibidos de continuar 
abrindo roças e morando nesta região pelo então cacique Antônio, mas não 
souberam informar em que bases houve esta interdição. Olívio Pires vê uma 

ligação entre esta proibição e o ICMS Ecológico, assunto que deverá ser 
pesquisado junto à Funai local e à Prefeitura de Ortigueira.  

 
Quem proibiu de fazer roça lá no Gamelão foi o cacique Antônio 
Vitoriano, disse que o governo falou que não podia mais derrubar a 

mata. Falam que pagam um dinheiro por esta mata, mas nunca vi 
esse dinheiro. Não é mais mata nativa, mas tem uma parte que é um 

capoeirão grosso. Teve época que eu plantava uns 50 alqueires de 
milho. Faz uns 15 anos pagavam para a Prefeitura por esta mata, 
mas a Prefeitura não repassa para a gente, era 81 mil reais. A 

prefeitura dá um pouco de óleo diesel para cá. Na campanha a 
Lurdinha (referindo-se à nova prefeita de Ortigueira) prometeu ver 

esta questão. O óleo é usado no trator para gradear a terra e plantar.  
 

 

13. Educação escolar 

 
13.1. Políticas educacionais do Estado do Paraná 
 

As informações deste item foram prospectadas nos sites da Secretaria 
Estadual de Educação e do MEC. 
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O Paraná tem uma população indígena estimada em aproximadamente oito 

mil pessoas, do grupo Jê/etnia Kaingang e do grupo Tupi-guarani/etnia 
Guarani. Desse total, 25%, ou seja, mais de dois mil indígenas são 

atendidos pela Secretaria de Estado da Educação/SEED. 
 
O Estado tem 27 escolas em áreas indígenas, 21 municipais, quatro federais 

e duas estaduais. Dos 2.035 alunos indígenas, 1.482 estão cursando de 1ª 
a 4º série; 223 estão na pré-escola; 120 cursam de 5ª a 8ª séries; 60 estão 

no ensino médio; e, 25 índios fazem cursos superiores. São ao todo 150 
professores, dos quais, 83 são Kaingang e Guaranis. 
 

Nos últimos anos a SEED implementou diversas ações que ampliaram e 
aprimoraram a oferta de Educação Escolar Indígena, tornando o Paraná um 

dos Estados referência nesta modalidade e um dos poucos que oferecem 
atendimento escolar da educação infantil até o Ensino Médio em algumas 
escolas indígenas. 

 
As escolas indígenas da SEED oferecem educação intercultural, bilíngue e 

diferenciada. Além disto, os alunos da rede estadual devem ter acesso ao 
ensino da história e da cultura indígenas, de acordo com o estabelecido pela 

Lei Federal 11.645/2008, que determina a obrigatoriedade destes 
conteúdos no currículo escolar. 
 

Além da organização pedagógica, a estrutura física das escolas também 
está recebendo atenção especial do Governo do Paraná. Nos últimos anos, 

houve uma grande ampliação da infraestrutura das escolas indígenas. 
Foram mais de 40 intervenções, entre reformas, unidades novas e 
melhorias do espaço escolar.  

 
A estadualização das escolas indígenas ocorreu em 2008, com a oferta de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), possibilitando a organização diferenciada do calendário, dos 
espaços e do currículo no atendimento à realidade destes povos, de forma a 

qualificar o trabalho pedagógico e intercultural. 
 

Outra ação que merece destaque é a ampliação do quadro de funcionários 
indígenas, professores, pedagogos e auxiliares de serviços gerais, e a 
formação dos professores indígenas.    

 
A Secretaria de Estado da Educação (SEED) vem investindo na melhoria da 

educação indígena, por meio do programa Plano de Ações Articuladas, com 
formação continuada para professores, produção de material didático e 
melhorias na infraestrutura para atender as comunidades. Estas ações 

estão sendo intensificadas com a construção de 11 novas unidades 
escolares, em convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 
 
 

 
 

 
 

http://londrina.odiario.com/parana/noticia/567567/educacao-indigena-melhora-com-escolas-e-formacao-docente/
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13.2. A educação escolar nas TIs Queimadas e Mococa 

 
As ações da SEED são visíveis nas escolas das duas terras indígenas 

pesquisadas, podendo destacar-se a existência de edificações novas, quadro 
de funcionários indígenas e não indígenas bem entrosado, formação 
continuada para os professores indígenas e ensino bilíngue.  

 
As informações relativas ao atendimento escolar na TI Queimadas foram 

consolidadas em quadro descritivo incluído no final do item. Não foi possível 
obter informações detalhadas sobre o sistema educacional na TI Mococa, 
uma vez que a diretora da escola estava em férias e os professores não 

tinham disponibilidade na época. O vice-cacique Renato, que também é 
professor da escola estadual da TI Mococa, informou que a SEED 

proporciona capacitações para os professores e material didático para os 
alunos. A escola da TI Mococa vai da 1ª à 5ª série, e depois os alunos 
continuam os estudos até o 3º ano do 2º grau em Natingui.  

 
Um ônibus escolar, contratado pela prefeitura de Ortigueira, leva e traz os 

alunos do acampamento do MST e da TI Queimadas para Natingui. Os 
professores Renato e Zaqueu informaram que os Kaingang sofrem 

preconceito em Ortigueira, mas que, em Natingui, a situação é mais 
tranquila.  
 

 
 

 
Escola na TI Mococa 
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Escola na TI Queimadas 

 

 
O professor José Pereira dá aula para os alunos de 1ª à 4ª série. Veio da TI 

Mococa com a esposa há 15 anos, é neto do cacique Antoninho Pereira, que 
era pai de D. Balbina e também avô do cacique Antônio. José Pereira 
explicou que os professores brancos e indígenas têm que ter um aceite do 

cacique, e se o cacique não estiver satisfeito com algum professor, quando 
chega a carta de anuência da SEED, se o cacique não assinar, o candidato 

perde o trabalho. Devido ao conflito ocorrido em 2012, é possível que haja 
saída de professores.   
 

José Pereira informou que os indígenas da TI Queimadas, Ageu, Laurentino, 
Mariana e Elvis, inscreveram-se para prestar o vestibular indígena na 

Universidade Federal de Curitiba e perderam porque o ônibus que estava 
comprometido com o transporte deles não apareceu. A diretora da escola da 
TI Queimadas, Célia Aparecida Banach Ferreira afirmou que são necessárias 

cotas para os estudantes indígenas, visto que os pais querem que os filhos 
entrem na faculdade. 

 
A diretora Célia contou que trabalha com 170 alunos, que fazem parte de 
60 famílias, e que todos os Kaingang de até 14 anos da TI Queimadas estão 

matriculados. Sobre a manutenção da Bolsa Família relatou que a escola faz 
um relatório mensal, onde é necessário informar quando um aluno tem 

menos de 85% de presença, e que é encaminhado para a Secretaria 
Municipal de Educação, que por sua vez o envia para o Programa Bolsa 
Família, em Brasília. 
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A informante considera que os alunos têm grande interesse na escola, que 

funciona com um bom entrosamento entre alunos e professores, e entre 
profissionais indígenas e não indígenas. Relatou que após o conflito armado 

ocorrido em 2012, durante algum tempo, profissionais da SEED estiveram 
em sala de aula acompanhando os trabalhos.  
 

Célia Aparecida Banach Ferreira ressaltou a grande importância da língua 
materna para os Kaingang, contando que as crianças pequenas têm muita 

dificuldade para entender o português, daí a importância dos professores 
indígenas nos quatro primeiros anos.   
 

A mudança das famílias entre diferentes terras indígenas Kaingang, que é 
uma tradição deste povo, traz algumas dificuldades para a administração da 

escola. Segundo a diretora,  
 

Às vezes chega uma família de outra aldeia sem o documento de 

transferência, aí nós vamos atrás, ligamos para o núcleo de Telêmaco 
Borba para achar, e quando eles chegam eles tem algum telefone da 

Funai, ou do orelhão da aldeia onde moravam. Com o problema do 
ano passado saíram dez alunos sem pedir documento da 

transferência. Só dois avisaram.  
 
A diretora da escola informou que os alunos da 5ª série têm uma vez por 

semana aula de informática em Ortigueira no programa Paraná Digital, e 
que falta uma sala de informática na aldeia.   

 
O agente de saúde João Guilherme contou que uma empresa de ônibus 
terceirizada pela prefeitura de Ortigueira busca e traz os alunos que 

estudam nesta cidade a partir da 8ª série.  O ônibus passa nos seguintes 
horários: 7:15 h – 12:00 h – 17:15 h e 23:00h. O problema é que, quando 

está chovendo, o ônibus não vem buscar os alunos na entrada da aldeia, 
indo até a entrada da estrada de terra, na BR 376. 
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Quadro 3 – Informações sobre o sistema educacional que atende a TI Queimadas  

 

 

Escola Diretor 
Nível Educacional 

Período 
Nº alunos Professores Funcionários Informações gerais 

Escola Estadual 
Cacique Crispin 

Gymu na TI 
Queimadas  

 

Célia 
Aparecida 
Banach 
Ferreira 

1ª a 4ª série 
Tarde 

56  

Professores indígenas bilíngues: 
José Pereira, Algeu e Alcides. Dão 
aula de português, matemática, 
história e geografia. O professor 
Alcides ensina a escrever Kaingang.   
Professores não indígenas: Suzy, de 
Artes e Eduardo, de Educação 
Física. 

Total de 22 funcionários: 
diretora e pedagoga não 
indígenas, professores 
indígenas e não indígenas, 
faxineira não indígena, 
serviços gerais indígena, 
merendeira indígena, 
assistentes administrativo 
indígena e não indígena. 

- Durante 5 anos os professores indígenas 
cursaram o magistério indígena, iniciado em 
Faxinal do Céu e concluído em Pinhais, 
perto de Curitiba. Fizeram o curso de 
educação diferenciada, registraram histórias 
e músicas. A SEED vai publicar este 
material. 
- Até a 5ª série 90% dos alunos não faltam 
às aulas.    
- SEED paga os salários dos professores, 
verba para gás e papel, os livros e a 
merenda escolar. 
- Caderno, lápis, lápis de cor e borracha 
devem ser comprados pelos pais dos 
alunos, alguns não têm condições. Este 
material permanece na escola para não ser 
perdido. 
- CONAB fornece verduras para a escola, 
devido ao IDH baixo do município de 
Ortigueira. 
- Aprovado projeto para construção de uma 
quadra de esportes. 

5ª a 8ª série 
Manhã 

114 
Professores não indígenas formados 
nas várias áreas. 

Escola Maria Loyola  

Os alunos da TI 
Queimadas 
cursavam a 8ª série 
nesta escola, a 
partir de 2013 já há 
8ª série na escola 
da aldeia. 

   

 

Escola Altair 
Mongruel 

 2º grau  5 51.608 Grajaú 

- Segundo o professor indígena José Pereira 
é alta a taxa de desistência entre os 
Kaingang que cursam o 2º grau.  
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14. Atenção à saúde  

 

Vanessa N. Amaral Batarse é técnica em enfermagem na TI Mococa. Ela e o 

marido são Kaingang da TI Barão de Antonina e vieram para a TI Mococa há 
9 anos. Segundo Vanessa, a adaptação foi difícil, só havia 18 famílias, a TI 

Mococa fica longe da cidade, não tinham carro, não era fluente em 
Kaingang. Atualmente Vanessa sente-se integrada e seu trabalho é 
respeitado.   

 
Cheguei em 2005, acho que ainda tem que melhorar a saúde, mas 

está estável. Não tem mortalidade infantil, só em 2008 houve um 
natimorto. Houve dois óbitos, um rapaz com 19 anos, de leucemia e 
outro, que levou um tiro no pulmão na briga lá em Queimadas faz 

uns 5 anos, aí se agravou o problema do pulmão e ele veio a falecer. 
Tem 3 alcóolatras em recuperação. Quando eu cheguei havia crianças 

com desnutrição, mas acabou. Eu ia de casa em casa, eu fazia 
comida, explicava. Também tinha casos de escabiose, diminuiu 
bastante. O Paulo é o enfermeiro que trabalha na Mococa e na 

Queimadas, ele é muito responsável e competente. Vem nas quintas 
feiras, aí nós vamos de casa em casa para visitar e ver como está a 

saúde das famílias. Eu também tenho uma boa relação com a 
Patrícia, diretora da escola, que mora em Natingui.  
 

 
 

 
Vanessa N. Amaral Batarse no Posto de Saúde da TI Mococa 
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Valdivino Ribeiro é Kaingang, foi indicado pela comunidade e referendado 

pelo cacique como AIS – Agente Indígena de Saúde. Valdivino nasceu na TI 
Mococa, mudou-se para a TI Queimadas e voltou há 15 anos, depois de se 

casar. Valdivino contou como é seu trabalho:  
 

Eu visito as casas uma vez por semana, é difícil achar um doente, 

quem estiver doente eu levo a medicação em casa. Quem está 
passando pior eu levo para Ortigueira. Tem uma ficha por família e 

tudo que acontece vai sendo registrado. Tem mais parto no hospital 
em Ortigueira, mas também tem parto por aqui e aí eu levo para 
Ortigueira para fazer o teste do pezinho. Para as crianças, o que mais 

dá é febre e gripe. Não tem nada de desnutrição. Uma vez por mês o 
cacique escolhe um fiscal e todo mundo se junta para carpir, limpa o 

lugar, recolhe o lixo e escolhe um canto para queimar tudo. 
 

 

 
Valdivino com a família, TI Mococa 

 
 

Eunice de Fátima Leite é Guarani, técnica em enfermagem, nasceu na TI 
São Jerônimo, trabalhou na área Guarani de Laranjinha e chegou à TI 
Queimadas em 2003. Explicou que é impossível manter o censo 

populacional em ordem por causa da vida de cigano dos Kaingang. Aliado às 
mudanças constantes, em função do conflito armado de 2012, a população 

decresceu em uma noite de 470 pessoas para 439, que precisaram mudar, 
além de dois óbitos. Segundo Eunice, a base do trabalho do PSFI está 
centrada na visita dos Agentes Indígenas de Saúde/AIS às famílias e isso 

nem sempre acontece.  
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Paulo Rogério Ferreira, enfermeiro, mora em Ortigueira e trabalha há seis 
anos nas duas áreas indígenas. Considera que os problemas de saúde em 

geral são os mesmos nas duas terras indígenas. Observou-se que o 
enfermeiro trabalha bem integrado com os profissionais da equipe de saúde 
e com a comunidade. Referiu-se ao seu envolvimento com os Kaingang: 

 
Eles têm uma confiança muito grande na gente, não é difícil trabalhar 

com eles. Quando teve o conflito a Funai não deixou descer ninguém 
aqui, nem os funcionários da Funai e nem os da Educação. No dia do 
conflito eu desci aqui, quando você cuida das pessoas não há o que 

temer. Agora a comunidade está mais tranquila, mas eles fizeram 
arrendamento de terra que é proibido, é da União. O presidente do 

conselho dos caciques foi preso por causa do arrendamento. 
 

As informações gerais sobre o atendimento de saúde nas duas áreas 

indígenas foram consolidas em um quadro descritivo a seguir. 



 

43 
 

Quadro 4 - Informações básicas sobre o atendimento à saúde nas TIs Queimadas e Mococa 

Terra 

Indígena 
Pop. Contrato PSFI** AISAN**** 

Maior incidência 

de doenças 

Dificuldades 

segundo os 

profissionais 

da saúde 

Informações gerais 

Queimadas 439 

Associação 
Paulista para o 
Desenvolviment
o da Medicina 
do Hospital São 
Paulo/SPDM 
conveniado com 
o DSEI Interior 
Sul, Polo Base 2 
de Londrina, da 
SESAI 

- Paulo Rogério Ferreira 
/enfermeiro* 

- Henry Akio 
Adatihara/dentista* 
- Eunice de Fátima 
Leite/técnica em 
enfermagem 
- João Guilherme/AIS*** 
- Francisco Ferreira/AIS 
- Elvis/motorista 

- Ariclenes Correia 
- Juarez Correia 

- Doenças de trato 
respiratório associadas ao 
clima. 
- Traumatismos, 
principalmente após as 
partidas de futebol.  
- Doenças diarreicas por 
virose devido às condições 
de higiene. 

- O alcoolismo é um 
problema grave, os 
comerciantes sabem 
que é proibida a 
venda de bebida 
alcóolica para os 
indígenas, mas não 
cumprem a lei. 
- Agendamento das 
TFD – Tratamento 
fora do domicílio, 
consultas especiais 
com especialistas em 
Ponta Grossa, 
Curitiba, etc. 
- Em geral, as 
pessoas não fazem  o 
tratamento até o final. 
 

- No momento não há casos de 
DST – doenças sexualmente 
transmissíveis. 
- Recomendação geral da SESAI: 
não há estrutura para parto na 
aldeia, não tem oxigênio, etc. 
Quando começam as contrações 
o motorista leva para o Pronto 
Atendimento em Ortigueira, depois 
vão para a Clínica São Francisco, 
que é particular, mas atende pelo 
SUS. 
- Dentista atende no consultório 
de 2 ªa 6ª feira, 40 horas 
semanais. Avalia que 80%dos 
casos são restauros e 20% tem 
que arrancar. 
- vai ter uma ampliação do PSFI. 

Mococa 133 Idem 

- Paulo Rogério Ferreira 

/enfermeiro * 

- Henry Akio 
Adatihara/dentista* 
- Vanessa Nesanh 
Amaral 
Batarse/técnica em 
Enfermagem 
- Valdivino Venh Mu 
Nag Ribeiro/AIS  
- Jonas/motorista 
- Reginaldo/motorista 

 José Carlos Salles 
Batarse 

- Doenças de trato 
respiratório associadas ao 
clima. 
- Traumatismos, 
principalmente após as 
partidas de futebol.  

- Doenças diarreicas por 
virose devido às condições 

de higiene 
- Gripe, que está diminuindo 

com a vacina 

Idem 

- A partir de 2006, a TI Mococa 
tornou-se independente com 
relação ao atendimento à saúde, 
com exceção do atendimento 
dentário, feito na TI Queimadas. 
- SESAI vai construir um PSFI 
com 300 m². 
- Os motoristas levam os 
pacientes 2 vezes por semana 
para o dentista na TI Queimadas.   
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15. Condições de infraestrutura  

 

O trabalho realizado pelos AISAN, os Agentes Indígenas de Saneamento, é 
o mesmo nas duas terras indígenas: zelar pelas condições de saneamento 
básico e pela qualidade da água nas torneiras das casas. No Quadro 4 - 

Informações básicas sobre o atendimento à saúde nas TIs Queimadas e 
Mococa, informou-se quem são estes profissionais, uma vez que fazem 

parte do quadro de funcionários da SESANEI – Sistema de Abastecimento 
de Água Indígena, que, por sua vez, faz parte da SESAI.  

O enfermeiro Paulo Rogério Ferreira avaliou que a água na TI Queimadas é 
de boa qualidade, informando que os poços artesianos, a rede de água e as 

fossas foram feitos pela FUNASA. Os AISAN que cuidam da água na TI 
Queimadas são os irmãos Juarez e Ariclenes Correia, ambos nascidos 
naquela Terra Indígena; fizeram curso de capacitação na FUNASA em Salto 

Osório, nas Quedas do Iguaçu. Segundo Ariclenes o trabalho é constante e 
se dá da seguinte forma:  

Tem um poço artesiano perto do campo de futebol, com bomba 
d’água e reservatório. Colocamos sal fino num aparelho e aí vira 

cloro, têm as medidas certas para pôr o sal. Daí vai para a água no 
reservatório e para as caixas d’água; uma caixa d’água tem 250 l. Do 

reservatório vai para duas caixas d’água, uma entre o campo e a 
sede e outra na missão (em negrito as três subáreas da aldeia da TI 
Queimadas). Das caixas d’água vai para a rede. Cada casa tem duas 

torneiras (uma no banheiro e outra na cozinha), um chuveiro e uma 
privada. Nas casas novas tem uma caixa d’água que é limpa uma vez 

por ano. Todas as casas têm fossa. Nós temos que cuidar da 
manutenção do encanamento, às vezes as redes arrebentam e aí 
temos que fechar o reservatório para consertar os canos. Nunca falta 

água.  
 

José Carlos Sales Batarse, AISAN da TI Mococa nascido na TI São Jerônimo, 
é responsável pelo mesmo trabalho na TI Mococa. José Carlos informou que 
as caixas d’água domésticas são limpas a cada seis meses, que existem 

dois poços artesianos na área indígena, e que o poço artesiano localizado na 
divisa da TI Mococa com o Assentamento do MST está estragado, e por este 

motivo às vezes falta água; quando isto acontece os moradores buscam 
água nas minas, ocasionando dor de barriga nas crianças.  
 

As casas de alvenaria nas duas áreas indígenas foram construídas com 
recursos da Companhia de Habitação Paranaense – COHAPAR, na década de 

2000. Cada casa possui 2 quartos, sala/cozinha, banheiro, água, luz e 
fossa. Geralmente quando os filhos casam constroem um paiol para morar 
ao lado da casa dos pais; também pode acontecer o contrário, uma vez que 

os mais velhos preferem o paiol porque fazem fogo no chão.  Na TI 
Queimadas existem 3 modelos de casa de alvenaria e na TI Mococa apenas 

um modelo, o mais recente.  
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Casa de alvenaria da COHAPAR e paiol de sapé, TI Queimadas 

 

 

 
Casa na TI Queimadas com placa de energia solar  
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A energia elétrica é fornecida pela COPEL para as casas de alvenaria, que 

têm relógio de luz, sendo que a energia elétrica chegou junto com a 
construção das casas da COHAPAR. A luz custa em torno de R$ 36,00 por 

mês.  
 
José Pereira, professor da TI Queimadas, informou que as placas de energia 

solar foram doadas pela COPEL e têm a função de aquecer a água apenas 
para uso dos chuveiros, porque faz muito frio durante o inverno.    

 
Quanto à comunicação, funciona um orelhão na TI Queimadas e há sinal de 
celular; já na TI Mococa só é possível comunicar-se pelo orelhão. Na TI 

Queimadas funciona um Posto do Correio junto com o Posto de Saúde, de 
forma improvisada. 

 
A Prefeitura recolhe o lixo semanalmente na TI Queimadas; não há coleta 
na TI Mococa, onde alguns moradores queimam o lixo e outros o acumulam 

em torno da casa. Considerou-se bem precária a situação do lixo nas duas 
áreas indígenas, principalmente na TI Mococa, não havendo todo o cuidado 

necessário por parte da Prefeitura de Ortigueira e nem do trabalho dos 
AISAN, que não se ocupam do lixo, apenas da água. Parte das famílias, por 

falta de esclarecimento e de coleta, lança o lixo de qualquer forma, em 
torno das casas, como se vê na foto abaixo. O problema se agrava devido 
ao aumento do lixo, decorrente do aumento do consumo de produtos 

comprados nos supermercados, com embalagens não degradáveis.  
 

 

 

Casa na TI Mococa com acúmulo de lixo reciclado no entorno 
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16. Impactos da UHE Mauá (Consórcio Cruzeiro do Sul) da 

perspectiva dos Kaingang 

A Usina Hidrelétrica Mauá fica no rio Tibagi10, entre os municípios de 
Telêmaco Borba e Ortigueira, na região central do Paraná. O 
empreendimento, concluído no final de 2012, tem potência instalada de 361 

megawatts, produzindo energia suficiente para atender ao consumo de 1 
milhão de pessoas. 

O Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena do processo de 
licenciamento da UHE Mauá seguiu as orientações dos Estudos 

Socioambientais nas Terras Indígenas de Queimadas e Mococa que, por sua 
vez, atenderam ao Termo de Referência da Funai – Ofício nº 

235/CMAM/CGPIMA/2006. Os Programas e Subprogramas que visam 
mitigar e compensar os impactos socioambientais oriundos da construção e 
operação da UHE Mauá são os seguintes: 

I- Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, 
Gestão e Monitoramento do PBA. 

II- Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades 

Indígenas. 

III- Programa de Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas. 

IV- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de 

Nascentes. 

V- Programa de Fomento à Cultura e Fomento a Atividades de Lazer. 

VI- Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas. 

VII- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Tibagi. 

VIII- Programa de Monitoramento da Fauna. 

 

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, integrado pelas empresas Copel e 
Eletrosul, responsável pela construção da UHE Mauá, agora coordena a 

implantação dos programas nas seguintes terras indígenas: Mococa, 
Queimadas, Apucaraninha, São Jerônimo, Barão de Antonina, Posto Velho, 

Laranjinha e Pinhalzinho. 
 
 

 

                                                           
10 O rio Tibagi é o mais importante do Estado do Paraná, em termos históricos, sociais, culturais e 

ambientais. Ao nascer em Palmeira, próximo do município de Ponta Grossa, o rio Tibagi passa por uma 
área onde as rochas absorvem muita água, sendo os arenitos responsáveis pelo grande volume de água 
que alimenta o rio e por ele corre, já nos seus primeiros 200 quilômetros. Contudo, nesta área o Tibagi 
recebe grande quantidade de poluentes das regiões de Ponta Grossa, Castro e Tibagi, além dos 
agrotóxicos liberados pelas lavouras. Na cidade de Telêmaco Borba, o rio ainda sofre um duro golpe, 
com o despejo do esgoto de mais de 63 mil habitantes e 80 milhões de litros de detritos industriais, 
sendo a Fábrica de Papel e Celulose Klabin responsável pela maior proporção de poluentes. Trecho de 
artigo de Jorge Tarachuque  “Os Kaingang de Mococa e Queimadas, no Paraná”.   
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Reservatório da UHE Mauá, estrada entre Lajeado Bonito e Natingui, 

município de Ortigueira 

 
 

Em janeiro de 2013, época da presente pesquisa de campo nas TIs 
Queimadas e Mococa, o reservatório havia alcançado a cota programada e 
foi possível observar as atividades relacionadas à implantação dos 

programas de compensação e mitigação nas aldeias.  
 

Sem a menor dúvida, devido à condição geográfica da TI Mococa, que tem 
como limite leste o rio Tibagi, os Kaingang desta área indígena, que podiam 
viver da pesca tradicional de pari11, como seus antepassados, o impacto 

causado pela UHE Mauá é de grande magnitude, superior ao sentido pela 
comunidade da TI Queimadas. Segundo os depoimentos dos Kaingang da TI 

Mococa, houve grande comoção quando fecharam as comportas da UHE 
Mauá para encher o reservatório em outubro de 2012. Fica aqui registrado o 
relato de Albino Bento, que resume estes sentimentos:  

 

                                                           
11 A pesca do pari é uma atividade que evidencia a longa tradição dos Kaingang nas artes da pesca, 
congregando um conjunto de técnicas que estão intimamente ligados a sua identidade étnica. Os pari 
são construídos com esteiras de taquara criciúma, fixados em barragens de pedras, que os Kaingang 
montam nas corredeiras dos rios da bacia hidrográfica do Tibagi. Os pari são afixados durante os meses 
do inverno, época em que os peixes descem os rios em busca de águas mais quentes, ou seja, das 
cabeceiras para os rios maiores da bacia. Os Kaingang conhecem e classificam os peixes, e estes 
conhecimentos fazem parte do seu universo simbólico, mais amplo que a simples prática da pesca para 
a sobrevivência (Tommasino, 2002). 
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A gente vivia comendo peixe no Tibagi antes da barragem, não tá 

com três meses. Primeiro secou o rio, aí eu ia lá e dava um desgosto 
de ver muito peixe morto. Só ficou um riachinho no meio, o pessoal 

catava os peixes e jogava nos buracos para enterrar.  
Agora já está normal a água, mas quantos anos vão voltar a ter esses 
peixes todos de novo, ficou só poucos que escaparam da morte. Ficou 

uns dois ou três meses fechado e aí que começou a abrir, ficou muito 
lambari podre na laje, a gente conseguia atravessar o Tibagi de pé. Aí 

foram mais uns dois meses para ficar igual. Ninguém vai mais para o 
Tibagi porque não tem mais nada. 
Depois que o Tibagi secou morreu muito peixe, a gente ia com os 

funcionários do Consórcio (referindo-se ao Consórcio Energético 
Cruzeiro do Sul) na beira do rio e aí ela brigava muito com eles, eu 

precisava segurar ela (referindo-se a D. Balbina, mãe do cacique 
Antônio). Aí eles falavam que era para fazer uma represa para nós 
criar peixe, mas não apareceu. 

Todo final de semana íamos pescar no Tibagi, a gente ficava nas 
barracas pescando e depois voltava, agora não vamos mais para lá. A 

indenização é muito pouco, os mais velhos gostam do peixe cozido 
com a farinha de milho, e quando acabar o dinheiro como vai 

comprar os peixes? A gente compra os peixes no mercado de 
Ortigueira. 
 

O vice-cacique Renato contou que os Kaingang da TI Mococa passaram por 
vários momentos de apreensão desde que se começou a falar da construção 

da UHE Mauá,  
 

No momento que foi falado em construir a usina disseram que o 

pessoal da Mococa ia ter que ir embora, já foi um impacto 
psicológico. Aí o pessoal do Consórcio falou que a represa ia ser fora. 

Depois o pessoal do Consórcio falou que ia atingir indiretamente, mas 
e o que aconteceu com o rio não é um impacto? Tinha uma comissão 
para falar com o Consórcio com os representantes da Queimadas, 

Apucaraninha, São Jerônimo, Barão de Antonina, Posto Velho, Barão 
de Laranjinha e Pinhalzinho. 

Depois da Mauá tem muita moto, as empresas do consórcio têm 
muito carro, tem muito movimento na estrada. O pessoal do 
Consórcio corre muito, eles pensam que a estrada é só deles. 

 
A técnica de enfermagem Vanessa N. Amaral Batarse mostrou-se 

preocupada com a alimentação da população da TI Mococa, uma vez que o 
pescado era parte integrante da dieta alimentar das famílias, além de ser 
uma atividade tradicional importante para os Kaingang. Vanessa avaliou 

que a indenização paga pelo Consórcio Cruzeiro do Sul não resolve a 
questão: 

 
Em julho de 2012 cada família ganhou R$ 1.000,00. De agosto de 
2012 até agosto de 2013 cada família ganha R$ 625,00, são as 

esposas que recebem. Falaram que ia atingir indiretamente, mas é 
diretamente por causa do rio Tibagi. Teve uma grande seca quando 

eles fecharam o rio, ficou aquele monte de peixe morto fedendo. A 
mãe do cacique chorava, falaram que não ia ter nada disso e agora? 
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Também aumentou a cerração por causa da água da barragem. O 

dinheiro vai acabar, mas a usina vai continuar. Também falaram que 
na usina ia dar serviço, mas ainda não teve.  

 
A funcionária da Funai, Marli Bortolassi Batista, calcula que os Kaingang 
estão contratados com carteira assinada desde novembro de 2012, sendo 

que os programas de compensação e mitigação dos impactos da UHE Mauá 
duram 5 anos, depois dos quais cessam os salários e os investimentos. 

Segundo a informante os indígenas contratados não estão trabalhando, 
porque estão aguardando os veículos e implementos necessários para 
começar o plantio, a criação de gado, etc. 

 
De fato, observou-se que, além da indenização das famílias da TI Mococa, 

só há de concreto nas TIs Queimadas e Mococa a contratação dos 
indígenas. A implementação do PBA Indígena da UHE Mauá por enquanto é 
uma promessa. A seguir, notícia sobre o assunto, publicada no ano passado 

no Jornal de Londrina; pode-se ver que as informações não procedem com 
relação às duas terras indígenas pesquisadas. Observou-se também, 

principalmente na TI Mococa, que os Kaingang estão atentos a este 
descompasso. 

 
Uma equipe de engenheiros agrônomos está coordenando o trabalho de 

preparo do solo para o plantio das safras deste ano nas comunidades que 

fazem parte do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica Mauá 

para a questão indígena. Serão 425 hectares plantados nas oito terras 

indígenas: Mococa, Queimadas, Apucaraninha, São Jerônimo, Barão de 

Antonina, Posto Velho, Laranjinha e Pinhalzinho. A expectativa é de que a 

produção alcance cerca de 80 toneladas, que serão utilizadas para o 

consumo das famílias e formação de um banco de sementes, além da 

comercialização do excedente. 

O plantio das sementes será iniciado neste mês. O engenheiro agrônomo 

Gilberto Shingo, que coordena o trabalho, conta que a definição das culturas 

(feijão, milho e arroz) foi feita pelos próprios indígenas, em oficinas 

realizadas em todas as comunidades. Para a execução do trabalho, o 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (integrado pelas empresas Copel e 

Eletrosul e responsável pela implantação da Usina) vai fornecer as sementes 

e contratar equipamentos e mão de obra - que inclui pessoas das próprias 

terras indígenas. “Serão utilizados métodos orgânicos de produção agrícola 

com o objetivo de melhorar as condições de saúde e nutrição das famílias”, 

acrescenta o agrônomo. Cada terra indígena formou um comitê gestor que 

vai acompanhar o trabalho para aplicar também nas próximas safras as 

orientações técnicas recebidas. 

O plantio faz parte do Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias. Além 

dele, o PBA inclui programas como o de articulação de lideranças indígenas, 

vigilância e gestão territorial, recuperação de áreas degradadas e proteção 

de nascentes, melhoria da infraestrutura, fomento à cultura e às atividades 

de lazer, monitoramento da fauna e da qualidade da água. Além dos 

engenheiros agrônomos, a equipe do Consórcio Cruzeiro do Sul conta com 

antropólogos para desenvolver os programas. (Jornal de Londrina, 

15.10.2012) 
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A seguir, um quadro descritivo com as ações e programas de compensação 

e mitigação da UHE Mauá, implantadas por técnicos do Consórcio Energético 
Cruzeiro do Sul, conjuntamente com alguns membros das comunidades 

indígenas, segundo informações prestadas pelos Kaingang das TIs Mococa e 
Queimadas.
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Quadro 5 – Ações e programas da UHE Mauá nas TIs Queimadas e Mococa 

Terra 

Indígena 
PBA do CI* da UHE Mauá Ações e contratações 

Programas em fase 

de implantação**  

Bens de 

consumo 

prometidos 

pelo Consórcio 

Técnicos do 

Consórcio *** 

Queimadas 

I- Programa de Articulação de 
Lideranças Indígenas, Execução, 
Gestão e Monitoramento do PBA. 

II- Programa de Apoio às 
Atividades Agropecuárias das 
Comunidades Indígenas. 

III- Programa de Vigilância e 
Gestão Territorial das Terras 
Indígenas. 

IV- Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e Proteção de 
Nascentes. 

V- Programa de Fomento à Cultura 
e Fomento a Atividades de Lazer. 

VI- Programa de Melhoria da 
Infraestrutura das Terras 
Indígenas. 

VII- Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água do Rio 
Tibagi. 

VIII- Programa de Monitoramento 
da Fauna. 

 

Contratados 8 indígenas por cinco 
anos, com carteira assinada para 
implantação dos programas. 

-Coordenadores: Florides e Mariana; 

- Vaqueiro : Gilmar Pires; 

- Tratorista: Floriano Correia; 

- Fiscalização das fronteiras: Salésio 
e Wagner. 

- Fornecimento de cabeças 
de gado, prometido; 
 
- Construção de açude para 
criação de peixe, prometido; 
 
- Plantio de 24 alqueires de 
milho em 2013 perto da 
ferrovia, sem o uso de 
agrotóxico, prometido; 
 
- Construção de escritório 
na sede da aldeia, 
prometido. 

- 1 trator 
- 2 motos 
- 1 caminhão 
- 1 ônibus 
- 1 caminhonete 
 

- Thiago/agrônomo 
- Paolo 

 



 

53 
 

Terra 

Indígena 
PBA do CI da UHE Mauá* Ações e contratações 

Programas em fase 

de implantação** 

com contratação de 

indígenas 

Bens de 

consumo 

prometidos 

pelo Consórcio 

Técnicos do 

Consórcio 

responsáveis 

Mococa 

I- Programa de Articulação de 
Lideranças Indígenas, Execução, 
Gestão e Monitoramento do PBA. 

II- Programa de Apoio às 
Atividades Agropecuárias das 
Comunidades Indígenas. 

III- Programa de Vigilância e 
Gestão Territorial das Terras 
Indígenas. 

IV- Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas e Proteção de 
Nascentes. 

V- Programa de Fomento a Cultura 
e Fomento a Atividades de Lazer. 

VI- Programa de Melhoria da 
Infraestrutura das Terras 
Indígenas. 

VII- Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água do Rio 
Tibagi. 

VIII- Programa de Monitoramento 
da Fauna. 

 

- Formação de Comitê Gestor com 8 
indígenas trabalhando na 
implantação dos programas. 
 
- Indígenas estão tirando carteira de 
habilitação em Ortigueira para então 
receberem os veículos. 

- Fiscalização da reserva 
indígena: cacique Antônio e 
Isaías; 
 
- Cuidar do gado: Márcio e 
Edimilson; 
 
- Reflorestamento: vice 
cacique Renato e Albino 
Bento; 
 
- Dois tratoristas para 
plantio das roças: Isaías e 
Manoel. 
 
- Fornecimento de cabeças 
de gado e capacitação dos 
vaqueiros: ainda não 
começou. 
 
- Construção de açude para 
criação de peixe, prometido; 
 

- Plantio de roça com 
assistência técnica: ainda 
não começou. 

- Caminhão 
- Moto 
- Ambulância  
- Caminhonete 

Idem 
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17. Percepção dos Kaingang sobre a nova fábrica da Klabin  

Retomando a Introdução deste relatório, durante a estadia em campo a 

antropóloga esclareceu para os entrevistados que a pesquisa em curso 
devia-se à necessidade de conhecerem-se as condições de vida e a 
problemática das TIs Queimadas e Mococa, para tornar possível a avaliação 

dos possíveis impactos causados pelo Projeto Puma, assim como a 
proposição de medidas mitigadoras.   

 
Também foi informado que o presente relatório seria analisado pela Klabin, 
e que futuramente a empresa agendaria reuniões nas duas terras indígenas, 

dando prosseguimento ao diálogo sobre o tema. Neste contexto, fazendo 
parte dos temas abordados pela pesquisadora, indagou-se dos 

entrevistados algumas questões relacionadas à Klabin: (i) que 
relacionamento existia entre as partes? (ii) o que eles entenderam da 
apresentação do Projeto Puma em 2012? (iii) quais eram as suas 

percepções, com base nesta apresentação, da construção da nova fábrica 
na Campina dos Pupos, município de Ortigueira? 

 
Como foi mencionado no item sobre o método adotado na pesquisa de 
campo, utilizou-se cartografia para auxiliar a análise das distâncias, dos 

percursos percorridos, da rede rodoviária, e outros pontos de orientação. 
Nesta etapa a pesquisadora limitou-se a ouvir e a registrar as opiniões dos 

Kaingang sobre o novo projeto e, sempre que perguntada pelos 
entrevistados sobre os impactos levantados, limitou-se a dizer que era 
necessário ter uma visão geral de suas percepções, confrontá-las com as 

informações disponibilizadas pela Klabin, de forma a avaliar os impactos 
levantados por eles e outros que houvesse.  

 
De modo geral os Kaingang das duas áreas indígenas não relataram 

quaisquer eventos com a Klabin, a não ser a apresentação do Projeto Puma 
em 2012, a doação de mudas de eucalipto há 8 anos, e a memória do 
cheiro da fábrica em Telêmaco Borba.  

 
Observou-se uma diferença de natureza entre os impactos levantados pelos 

Kaingang das duas terras indígenas, devida à localização das terras 
indígenas com relação à nova fábrica, e dadas suas caraterísticas distintas. 
Levantaram-se impactos adversos e benéficos e sua análise será objeto da 

conclusão da Baseline Indígena.  
 

Em seguida, registrou-se o conjunto de impactos levantados pelos 
Kaingang, por terra indígena, eliminando-se algumas repetições. 
 

 
TI Mococa 

 
Depoimento do vice-cacique Renato, 
 

A gente sabe que essas construções trazem muitas pessoas de fora. 
Depois vai ter muito plantio de eucalipto e aí vai ter muito 

movimento, caminhões pesados e aí dá problema para a gente ir para 
Ortigueira. Aí vai ter correria direto, gente que vem trabalhar, com 
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certeza vai ter mais gente trabalhando e vai dar mais movimento. O 

movimento do Consórcio é grande, eles correm muito. 
Quando eles fizeram a apresentação, a gente ficou em dúvida, o que 

pode acontecer conosco e com certeza vai ter impacto e não sabemos 
se tem alguma melhoria material, se tem emprego. Algumas pessoas 
tem interesse em fazer os cursos. A gente pensa para o futuro, os 

filhos crescendo. 
Quando as pessoas viram a apresentação da Klabin pensaram muitas 

coisas. As pessoas daqui vão vender balaio em Telêmaco e aí vem a 
fábrica da Klabin fumaceando e aí tem um cheiro ruim e tem muito 
movimento de caminhão. Eles falaram que vai ser uma fábrica mais 

moderna que vai controlar esses poluentes, mas a gente não sabe. 
No começo da usina também falaram que não ia acontecer nada. 

 
Vanessa, técnica de enfermagem da SESAI nesta área indígena, resumiu 
os comentários que as pessoas fizeram após a apresentação da Klabin: 

aumento do trânsito, chegada de pessoas de fora, cheiro ruim de Telêmaco 
mais perto. E perguntou se vai haver trabalho para os Kaingang.  

Salvador, pai do professor Neno, considerado pela comunidade como 
Kaingang que vive nos moldes dos antigos, comentou “eu acho bom porque 

traz emprego, eu já estou fora, estou deixando tudo para os mais novos, os 
que têm estudo, que sabem ler e escrever”. 

O professor Neno posicionou-se: 
 

Eu achei interessante porque eles estão procurando a gente. Nós 
fizemos um documento falando dessa nova fábrica, está com Renato, 

assinamos e mandamos para Brasília, não sei se já mandaram, 
falando da Klabin ajudar nós. Muita gente pensou que vai vir cheiro 
mal, que vai ter impacto. Sempre que tem construção grande assim 

vem gente de fora. Com essas pessoas de fora vem droga. 
 

Segundo Luiz Amaral, funcionário da Funai,  
 

Quando eu cheguei aqui de São Jerônimo, faz uns oito anos, aí que 

conseguimos essas mudas através da Funai e da Klabin. A gente 
queria ter um contato maior. Aí vieram falar da fábrica no ano 

passado. Para ser uma primeira reunião o pessoal nem esperava, foi 
rápido. Teria que ter outra reunião para entender melhor. Nós 
conversamos o que podia interferir para nós depois da reunião, é 

mais gente andando pra cá, pessoas vindo de fora e os 
trabalhadores. Eles vão asfaltar a estrada de Ortigueira prá cá, da 

fábrica nova até Telêmaco. É vantajoso ter asfalto, mas chega mais 
gente. Trabalho eu não sei se eles dão... Com relação à nova fábrica 

da Klabin, ter formas de ajudar, ter empregos, o pessoal já tem 
carteira assinada por causa do Consórcio, não sei se é cabível ter 
uma antena de celular, porque faz muita falta e a gente torce para 

uma hora dar certo.   
 

O cacique Antônio Arthur contou que não estava na apresentação da 
Klabin sobre a nova fábrica, mas que o vice-cacique transmitiu as 
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informações. Perguntou o que o vice-cacique tinha dito sobre este assunto 

específico, e falou que era da mesma opinião. Contou que quando vão 
pescar no Tibagi, dependendo da época do ano “o cheiro da fábrica de 

Telêmaco vem até aqui”. Mostrou-se disponível para agendar nova reunião 
com a empresa, passando seus contatos, dizendo que não tinha tido 
nenhum contato anterior com a Klabin, sendo o primeiro relacionado à nova 

fábrica.  
 

 

 
Cacique Antônio Arthur, TI Mococa 

 
 

TI Queimadas 
 

A visão do vice-cacique Mauro foi positiva, expressando a opinião do 
cacique Ernesto e das demais lideranças reunidas com a antropóloga na 
sede da Funai: 

A Klabin vai trazer muito emprego para o município e talvez os índios 

se encaixem lá. Os índios já saem para roçar pasto, trabalham 
registrados nas firmas de construção civil de Curitiba, no trabalho 
com ferragem, como pedreiros. 

 
O professor José Pereira encara o projeto da fábrica como uma 

oportunidade: 
 

Na minha visão não tem problema esta fábrica, vai ficar tudo bem. 

Vão construir estrada de ferro até a fábrica? Eu penso em arrumar 
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um trabalho, porque quando chega no fim do ano a gente fica 

apreensivo se o cacique vai manter a gente ou não na escola.  
 

D. Castorina, uma das pessoas mais velhas da aldeia contou: 
 

Antes eu ia muito para Telêmaco e lá tem um cheiro ruim muito 

forte. Quando está neblinando o cheiro chega até aqui. E vai ser mais 
perto nessa Campina dos Pupos, pode fazer mal. 

 

A técnica em enfermagem Eunice de Fátima Leite foi a pessoa da TI 

Queimadas que mais se mobilizou com o assunto.  

Há dez anos, quando eu cheguei aqui, falaram que o cheiro era muito 
pior; quando cheguei já tinha melhorado, não sei porque, não sei o 
que fizeram na fábrica. Com o cheiro, temos a preocupação com o 

aumento dos problemas respiratórios - já temos problemas 
respiratórios devido ao clima. Temos quatro casos de DPOC – 

bronquites crônicas. Três pessoas com mais de 80 anos e uma pessoa 
de 60 anos. Várias crianças fazem uma asma ligada à mudança de 
clima; não tenho esse número. 

Outra preocupação é a DST – doenças sexualmente transmissíveis, 
relacionada à chegada dos trabalhadores. Os Kaingang vão às festas, 

vão aos bailes e nos bares em Ortigueira. Tem índios com muitas 
amizades com as brancas, se as brancas estiveram com os operários 
e depois com os índios. Me preocupo mais com os homens, as índias 

são mais cuidadosas. Na cidade tem os barzinhos de mulheres: Dois 
de Ouros, Cabocla, às vezes os índios vão lá, não são todos, mas eles 

vão nesses lugares. Ortigueira está muito perto daqui, em 20 minutos 
a pé eu chego ao asfalto, atravesso a estrada e estou na cidade. 
 

 
 

18. Conclusões da pesquisa de campo  
 
De forma geral as populações das duas terras indígenas apresentam boas 

condições de vida, principalmente se compararmos com a grande maioria 
das terras indígenas no Brasil, e considerando-se principalmente três 

aspectos: saúde, educação escolar e infraestrutura básica.  
 
Apesar da pesquisa de campo ter sido breve (aproximadamente uma 

semana para cada Terra Indígena e seu entorno) foi possível vislumbrar 
quais são os pontos de inflexão das TIs Queimadas e Mococa: 

 Abandono crescente de práticas tradicionais de subsistência 
(agricultura, caça e pesca), principalmente pelas novas gerações. A 

longo prazo este processo pode subtrair do cotidiano das 
comunidades traços culturais tradicionais, mais especificamente 

aspectos etnoecológicos dos Kaingang. 
 

  Alteração da alimentação, podendo acarretar a médio e longo prazo 

problemas de saúde (obesidade). A mudança da dieta alimentar é 
consequência de fatores interligados, como: abandono das práticas 



 

58 
 

tradicionais de subsistência, existência de mais de uma fonte de 

renda por família (aposentadoria, salário de funcionário, bolsa 
família), facilidade de transporte para as vilas e cidades da região, 

ou seja, acesso aos pontos de venda de alimentos. 
 
 

 Condições inadequadas para comercialização do artesanato, 
principalmente no caso da TI Queimadas, onde várias famílias vivem 

desta atividade. Observou-se que as famílias Kaingang prosseguem 
vendendo o artesanato de forma tradicional, como era feito por seus 
antepassados: viajando em família, acampando na rua, de cidade em 

cidade, até consumar a venda integral dos balaios. Ocorre que, 
atualmente, as condições sanitárias e de segurança das cidades são 

outras.   
 

 A educação escolar tem grande importância para as famílias 

Kaingang, que demonstram o anseio de ver seus filhos prosseguirem 
os estudos nas cidades próximas quando alcançam a última série 

oferecida nas escolas das aldeias (até 8ª série na TI Queimadas e 
até a 5ª na TI Mococa). No entanto, foram apontados fatores de 

desistência dos alunos nas escolas de Ortigueira: condições precárias 
de transporte escolar e o preconceito enfrentado pelos Kaingang 
naquela cidade.   

 
 Observaram-se condições precárias ou inexistentes de coleta e 

tratamento do lixo. Nas duas aldeias nota-se a dificuldade dos 
Kaingang de lidarem com o acúmulo de embalagens (dos produtos 
comprados nos supermercados), sobretudo na TI Mococa, onde não 

há coleta de lixo.  
 

 A TI Queimadas apresenta questões fundiárias preocupantes: 
invasão de aproximadamente 50 alqueires de seu território para 
plantio de milho e soja, e arrendamento de uma área para não 

indígenas. As duas ocorrências podem trazer violência para a 
comunidade. 

 
 Cabe uma investigação mais aprofundada sobre a questão do ICMS 

Ecológico nas duas Terras Indígenas, uma vez que as mesmas não 

recebem os valores constantes no site do IAP, enquanto áreas 
protegidas. 

 
Durante a pesquisa de campo nas duas terras indígenas, chamou a atenção 
o fato das pessoas comunicarem-se sempre em Kaingang, sendo que alguns  

mais velhos, sobretudo as mulheres, não falam português. Nas escolas a 
língua materna tem grande importância, e os professores bilíngues ensinam 

português para as crianças pequenas, que chegam às escolas falando 
apenas Kaingang. Este cuidado com a língua materna, apesar de parte da 
população masculina já estar inserida no mercado de trabalho da região 

(formal e informal), demonstra que a despeito de tantas transformações, o 
cerne de sua cultura mantém-se coeso.   
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19. Avaliação de impactos socioambientais 

 
A análise dos impactos do Projeto Puma nas TIs Mococa e Queimadas foi 

feita a partir da construção de matrizes de impactos, cada qual reunindo os 
impactos apontados pelos indígenas de cada Terra Indígena, durante a 
pesquisa de campo em janeiro de 2013, registrados no capítulo 17 deste 

estudo, Percepção dos Kaingang sobre a nova fábrica da Klabin.  
 

A Matriz de impactos socioambientais segundo a percepção dos 
Kaingang da TI Queimadas e a Matriz de impactos socioambientais 
segundo a percepção dos Kaingang da TI Mococa contêm o conjunto 

de impactos apontados por diferentes informantes, como: cacique, vice-
cacique, técnico de enfermagem, professor, etc. Refletindo sobre os 

impactos apontados pelos indígenas, analisando a localização do Projeto 
Puma e a realidade socioeconômica regional, considerou-se que os impactos 
apontados pelos Kaingang são realistas, tendo sido inspirados por sua 

vivência da região, na percepção que têm da fábrica da Klabin em Telêmaco 
Borba, na experiência recente com a instalação da UHE Mauá e nas 

expectativas futuras de geração de renda.  
 

Portanto, acolheram-se as hipóteses levantadas pelos Kaingang nas 
matrizes de impacto de cada Terra Indígena, fazendo a pontuação dos 
mesmos e indicando as medidas de mitigação. Observa-se que as matrizes 

de impacto das duas Terras Indígenas são diferentes entre si, fruto de 
realidades distintas, apesar de localizarem-se no mesmo município e terem 

população da mesma etnia. As diferenças dizem respeito principalmente à 
situação geográfica de cada Terra Indígena, com todas as suas 
consequências, como foi visto no diagnóstico.  

 
De fato, a TI Queimadas encontra-se ao lado da cidade de Ortigueira, 

separada apenas pela BR 376, e a TI Mococa encontra-se às margens do rio 
Tibagi, distante de Ortigueira, à jusante da UHE Mauá e da futura fábrica da 
Klabin na Campina dos Pupos. As matrizes de impacto das duas Terras 

Indígenas trazem em comum a expectativa de emprego, vislumbrada pelos 
Kaingang com a construção da nova fábrica da Klabin.   

 
Elaborou-se uma terceira matriz, intitulada Matriz de impactos 
ambientais e riscos levantados pela Linha de Base Indígena, 

mesclando os impactos levantados pela percepção dos Kaingang, 
registrados nas matrizes da TI Queimadas e TI Mococa, acrescentando os 

impactos que são resultado das conclusões da pesquisa de campo e das 
características do Projeto Puma em sua área de influência. 
 

As três matrizes de impacto foram elaboradas seguindo método 
desenvolvido pela antropóloga a partir de vários estudos desta natureza, 

geralmente fruto de diagnósticos em comunidades indígenas realizados com 
base em ferramentas participativas, sendo constantemente adaptados para 
o tipo de empreendimento em questão, de acordo com as características da 

etnia e território pesquisado.  
 

Os fatores considerados para classificar os impactos e os critérios para 
pontuá-los estão organizados no quadro a seguir: 
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Quadro 6 - Classificação e critérios para avaliação dos impactos ambientais 

da Linha de Base Indígena das TIs Mococa e Queimadas 
 

Classificação Critério Descrição Legenda 

Etapa 

Etapas da 

implantação do 
empreendimento 

Planejamento: divulgação do 

empreendimento e realização dos serviços 
de campo 

P 

Instalação: mobilização e contratação de 

mão de obra; operação dos canteiros de 
obras; construção da infraestrutura; 
construção da superestrutura; 
desmobilização de mão de obra 

I 

Operação: funcionamento da fábrica O 

Meio Incidente 

Meio antrópico  
Ocorrência dos impactos nos traços 
socioculturais e econômicos 

MA 

Meio físico-biótico 
Ocorrência dos impactos no meio físico e nos 
ecossistemas aquáticos e terrestres 

MFB 

Abrangência 

Locais onde os 

efeitos dos 
impactos são 
sentidos, 
incidindo sobre a 
TI 

Regional: extrapolam os limites do município 
de Ortigueira  

R 

Entorno: refletem-se na área do município 
de Ortigueira 

E 

Localizado: a área de ocorrência é a TI L 

Natureza 
Efeitos do 
impacto 

Benéfico B 

Adverso A 

Forma 
Como o impacto 
se manifesta 

Impacto direto D 

Impacto indireto I 

Duração 

Tempo de 

persistência do 
impacto 

Permanente P 

Temporário T 

Reversibilidade 

Se o impacto 

pode ser evitado, 
mitigado ou 
compensado 

Irreversível I 

Reversível R 

Magnitude 

Descreve a 

intensidade de 

transformação da 
situação pré-
existente do fator 
socioambiental 
impactado 

 

Alta 

 

A 

 

Média 

 

M 

Baixa 

 
B 

Responsabilidade 

Instância 

responsável pela 
implantação das 
medidas 

mitigadoras e 
compensatórias 

Empreendedor EMP 

Governo: Funai; Incra; SESAI; SEED; SUS; 
prefeituras e governo do Estado. 

Utilização 
das siglas 
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Três itens da classificação merecem maiores explicações: Abrangência, 

Reversibilidade e Responsabilidade.  

No quadro Classificação e critérios para avaliação dos impactos 
ambientais da Linha de Base Indígena das TIs Queimadas e Mococa, 
além dos impactos que são sentidos nas próprias Terras Indígenas, cuja 

abrangência chamou-se de Localizado, definiu-se como Área de Influência 
Direta para análise dos impactos do Projeto Puma o município de Ortigueira, 

dada a grande movimentação dos Kaingang das duas Terras Indígenas 
nesta área, que se chamou de Entorno. A Área de Influência Indireta, 
intitulada Regional, corresponde à região que extrapola o município de 

Ortigueira. 
 

Um dos critérios para avaliar os impactos diz respeito à sua 
Reversibilidade. Esta pontuação tem grande importância uma vez que 
impactos adversos só são reversíveis caso as ações e programas indicados 

na matriz de impactos sejam elaborados e implantados.  

Registrou-se na matriz de impactos a Responsabilidade pela 
implementação das ações e programas de mitigação e compensação, por 
compreender que os mesmos são obrigação do empreendedor e de 

diferentes instâncias de governo: municipal, estadual e federal. Cabe a 
ressalva que, apesar de determinadas medidas serem de responsabilidade 

do poder público, como é o caso da atenção à saúde indígena, os impactos 
são causados pela construção da nova fábrica da Klabin, que, portanto, 
deve responsabilizar-se pela mitigação dos mesmos, caso o poder público 

venha a falhar em suas obrigações.  

A seguir constam as três matrizes de impacto. Após apresentação das 
matrizes avaliou-se os treze impactos que compõem a Matriz de impactos 
ambientais e riscos levantados pela Linha de Base Indígena, 

indicando o conjunto de medidas e programas de mitigação e/ou 
compensação necessários para minimizá-los ou torná-los reversíveis.  
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Matriz de impactos socioambientais segundo a percepção dos Kaingang da TI Queimadas 
 

Nº 

E
ta

p
a
 

M
e
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 i
n

c
id

e
n

te
 

 
Impactos 

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
I
A

 

  N
A
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U

R
E

Z
A

 

  F
O

R
M

A
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U

R
A

Ç
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O
 

  R
E
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R
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E
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  M
A
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I
T

U
D

E
 

 

Medida mitigadora ou compensatória 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
  

1 P MA 
Expectativas em relação ao 
empreendimento 

L 
B/ 
A 

D T R B 

  
Apresentação do Projeto Puma em 
07/2012 
Apresentação da LI 
Apresentação do cronograma da obra 
Apresentação do resultado deste Estudo 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
 

EMP 

2 I MA Alteração no quadro nosológico L A D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Comunicação social para os 
trabalhadores 
Programa de prevenção contra DST/AIDS 
para os trabalhadores 
 

EMP 
SESAI 

Sec. Mun. 
de Saúde 

3 I MA Geração de emprego  L B D T R A 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  
 

EMP 
 

4 O MA Geração de emprego L B D T R A 

 
Programa de Comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  

EMP 

5 O MFB 
 
Emissão de odor 

R A D P I B 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Tecnologia avançada para redução de 
odor - GNC 

EMP 
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Matriz de impactos socioambientais segundo a percepção dos Kaingang da TI Mococa 
 

Nº 
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Medida mitigadora ou compensatória 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
  

1 P MA 
Expectativas em relação ao 
empreendimento 

L 
B/ 
A 

D T R M 

  

Apresentação do Projeto Puma em 
06/2012 
Apresentação da LI 
Apresentação do cronograma da obra 
Apresentação do resultado deste Estudo 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
 

EMP 

2 I MA 

 
Insegurança social com a chegada de 
contingente de trabalhadores e 
população flutuante, com intensificação 
da exposição dos indígenas ao 
alcoolismo, drogas e violência 
 

R A D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Comunicação social para os 
trabalhadores 

EMP 
 

3 I MA 

 
Intensificação de tráfego nas estradas 
Ortigueira/Natingui e Telêmaco/Lajeado 
Bonito, podendo gerar acidentes 

 
R 

 
B/
A 

 
D 

 
T 

 
R 

 
M 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Sinalização nas estradas 
Utilização de tacógrafo nos veículos 
utilizados pelo Projeto Puma 
Melhoria das estradas 
 

EMP 
PREF 
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Matriz de impactos socioambientais segundo a percepção dos Kaingang da TI Mococa 
 

Nº 
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Medida mitigadora ou compensatória 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
  

4 I MA Geração de emprego  L B D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  
 
 
 

EMP 
 

5 O MA 
Possibilidade de aumento de plantio de 

pinus e eucalipto gerando tráfego pesado 
E A I P I P 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Sinalização 

Klabin possui quantidade de florestas 
para fornecimento de matéria prima para 
atender a nova fábrica 
 

EMP 

6 O MA Geração de emprego L B D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  

EMP 

7 O MFB 
 
Emissão de odor 

R A D P I B 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Tecnologia avançada para redução de 
odor – Coleta e incineração de GNCC e 
GNCD 

EMP 
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Matriz de impactos ambientais e riscos levantados pela Base de Linha Indígena  
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Medida mitigadora ou compensatória 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

e
  

1 P MA 
Expectativas em relação ao 

empreendimento 
L 

B/ 

A 
D T R M 

  
Apresentação do Projeto Puma nas duas 
TIs em junho e julho de 2012 
Apresentação da LI  
Apresentação do cronograma da obra  
Apresentação do resultado deste Estudo 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 

EMP 

2  I MA Risco de insegurança alimentar L A I T R B Medidas de governança  
PREF 
GOV 

 

3 I MA 
Risco de colapso nos serviços públicos, 

especialmente com relação à saúde 
R A I T R A Medidas de governança  

PREF 
SUS 

SESAI 
Sec. de 

Saúde 

Mun. 
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4 I MA Alteração no quadro nosológico L A D T R A 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Comunicação social para os 
trabalhadores 
Programa de prevenção contra 

DST/AIDS para os trabalhadores 

EMP 
SESAI 

Sec. Mun. 

de Saúde 

5 I MA 

Insegurança social com a chegada de 

contingente de trabalhadores e 

população flutuante, com intensificação 

da exposição dos indígenas ao 

alcoolismo, drogas e violência 

R A D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Comunicação social para os 
trabalhadores 

EMP 
 

6 I MA 

 
Intensificação de tráfego nas estradas 

Ortigueira/Natingui e Telêmaco/Lajeado 

Bonito, podendo gerar acidentes 

 
R 

 
B/A 

 
D 

 
T 

 
R 

 
M 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Sinalização das estradas 
Utilização de tacógrafo nos veículos 
utilizados pelo Projeto Puma 
Melhoria das estradas 
 

EMP 
PREF 

7 I MA Geração de emprego  L B D T R A 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  
 

EMP 
 

8  I MA Risco de invasão das terras indígenas  L A I T R B 

Comunicação social para os 
trabalhadores 
Programa de fiscalização de fronteiras 

 

EMP 
Funai 
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9 I MFB 
Alteração da qualidade da água do rio 

Tibagi  
R A D T R B 

Estação de tratamento de efluentes 
Programa de monitoramento da 
qualidade da água e de efluentes 

EMP 

10 O MA 

Possibilidade de aumento de plantio de 

pinus e eucalipto gerando tráfego 

pesado 

E A I P I B 

 

Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Sinalização 
Klabin possui quantidade de florestas 

para fornecimento de matéria prima 

para atender a nova fábrica 

EMP 
PREF 

11 O MA Geração de emprego L B D T R A 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Programa de capacitação  

EMP 

12 O MFB 
 
Emissão de odor 

R A D P I B 

 
Programa de comunicação social para os 
Kaingang 
Tecnologia avançada para redução de 

odor – Coleta e incineração de GNCC e 

GNCD 

EMP 
 

13 O MFB 

Poluição dos recursos hídricos devido ao 

crescimento demográfico e a operação 

da fábrica 

R A D P I M 

Políticas públicas na área de 
saneamento básico 
Programa de monitoramento da 

qualidade da água  
Programa de monitoramento de 
efluentes industriais 
Estação de tratamento de efluentes 
industriais 

EMP 
Prefeituras 

GOV 
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Nº1 – Expectativas em relação ao empreendimento 

Etapa: Planejamento Meio antrópico 
TIs: Queimadas e 

Mococa 

As expectativas começam quando as comunidades indígenas são 

informadas sobre o empreendimento. Este impacto perdura até a fase de 
implantação do empreendimento, quando as comunidades irão se deparar 

com o início das obras da nova fábrica da Klabin. 

Trata-se de um período de expectativas para os Kaingang, quando vários 

fatores podem alterar a natureza e a magnitude deste impacto, como é o 
caso da falta de informações sobre o licenciamento do Projeto Puma e o 

fato de desconhecerem a data do início das obras.  

De modo geral as expectativas com relação ao empreendimento têm efeito 

sistêmico sobre as comunidades indígenas, e dependem da conjuntura na 
qual as comunidades estão imersas no período em que a notícia do 
empreendimento é veiculada. Cabe lembrar que há grande comunicação 

entre as TIs Queimadas e Mococa, devido aos laços de parentesco. 

Em 21/06/2012 na TI Mococa e em 04/07/2012 na TI Queimadas, a Klabin 
realizou apresentações do Projeto Puma. A partir destas apresentações os 
Kaingang levantaram uma série de hipóteses sobre os possíveis impactos 

que a implantação do Projeto Puma poderá trazer para suas comunidades, 
e estas percepções foram relatadas durante a pesquisa de campo da 

Baseline Indígena.  

A realização da pesquisa de campo nas aldeias das TIs Queimadas e 

Mococa, em janeiro de 2013, contribuiu para trazer maiores informações 
sobre o empreendimento, para manter um canal de comunicação dos 

Kaingang com a Klabin, uma vez que foi esclarecido para os entrevistados 
que sua percepção sobre os impactos seria analisada pela Klabin, que 
agendaria nova reunião com as comunidades.  

Observou-se que a experiência recente das TIs Kaingang da bacia do rio 

Tibagi com a construção da UHE Mauá de certa forma contaminou as 
expectativas da TI Mococa com relação à implantação do Projeto Puma no 
município de Ortigueira. Vale dizer que a TI Mococa foi a Terra Indígena 

mais impactada pela construção da UHE Mauá, e os Kaingang desta área 
indígena frisaram que sempre lhes foi dito pelo empreendedor que não 

haveria impactos, até o Tibagi secar e haver grande mortandade de peixes. 
Esta realidade aponta para a necessidade de construir-se um 
relacionamento com os Kaingang baseado na transparência, em uma 

agenda comum para tratar dos possíveis impactos da implantação do 
Projeto Puma que, por meio de ferramentas participativas, priorize o 

consenso.   

Trata-se de um impacto localizado, benéfico ou adverso, dependendo da 

expectativa gerada, direto, de duração temporária e reversível. Pode ser 
mitigado com a apresentação da LI, com a informação da data do início das 

obras, com a apresentação da Baseline Indígena e com a criação de uma 
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agenda entre a Klabin e os Kaingang. 

 

Nº 2 – Risco de insegurança alimentar 

Etapa: Instalação Meio antrópico TIs: Queimadas e 
Mococa 

Com a chegada de um contingente de aproximadamente 8.600 
trabalhadores, segundo dados da empresa, além de população flutuante 

atraída desde o início das obras, é possível que haja risco de 
desabastecimento de produtos alimentícios por um período, no comércio 

local, gerando insegurança alimentar para as duas Terras Indígenas. 

Cabe lembrar que, atualmente, os Kaingang das duas Terras Indígenas 
compram nos supermercados de Ortigueira grande parte dos itens que 

compõem sua dieta alimentar.  

Trata-se de um impacto localizado porque atinge a alimentação indígena 

nas aldeias; adverso; indireto; temporário; reversível e de baixa magnitude 
porque é previsível que o comércio de Ortigueira se prepare para expandir 
seus estoques, com vista a atender a demanda gerada pela chegada 

daquele contingente de trabalhadores.  

Caso, por um período, venha a ocorrer desabastecimento dos produtos 

alimentícios no comércio local, deve haver medidas de governança por 
parte da Prefeitura de Ortigueira, SESAI e Funai, de forma a evitar 
insegurança alimentar nas aldeias. Cabe ao empreendedor monitorar estas 

ações.  
 

 

Nº 3 – Risco de colapso nos serviços públicos, especialmente com 
relação à saúde 

Etapa: Instalação Meio antrópico TIs: Queimadas e 

Mococa 

A chegada de população flutuante para a implantação do Projeto Puma 

poderá ocasionar pressão sobre os serviços públicos dos municípios da 
região, principalmente com relação aos serviços de saúde do SUS e seus 

conveniados, utilizados pelos Kaingang das duas Terras Indígenas.  

Sabe-se que os serviços de saúde atualmente ofertados apresentam 
deficiência e sobrecarga no atendimento à população regional. Como 

consequência desta realidade, um dos maiores problemas enfrentados pela 
SESAI nas duas Terras Indígenas é o agendamento das TFD – Tratamento 

fora do domicílio, que são as consultas com especialistas em Telêmaco 
Borba, Ponta Grossa, etc.  

Segundo as técnicas de enfermagem da SESAI que trabalham nestas áreas 

indígenas, quando não é possível atender os indígenas nos postos de saúde 
das aldeias, como são os casos de fratura, parto, etc., os indígenas são 

levados para o Pronto Atendimento e para os hospitais de Ortigueira, que 
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poderão, com a chegada de população flutuante, estar lotados. 

Segundo informações da Klabin, não haverá sobrecarga no atendimento de 
saúde em Ortigueira por parte dos trabalhadores contratados pela 

empresa, uma vez que a mesma está montando infraestrutura de saúde 
própria para atender as pessoas que trabalharão na construção da fábrica.  

Esse impacto é adverso; indireto; temporário; reversível; de alta 
magnitude caso ocorra falta de pronto atendimento para os Kaingang. 
Trata-se de um impacto de abrangência regional.  

Talvez sejam necessárias medidas de governança por parte das prefeituras 
dos municípios que receberão população flutuante (Telêmaco Borba, Imbaú 

e Ortigueira), o SUS, a SESAI, e a Secretaria de Saúde do Município de 
Ortigueira que atende as emergências das TIs Queimadas e Mococa, com o 
devido monitoramento do empreendedor.   

 

 

Nº 4 – Alteração no quadro nosológico 

Etapa: Instalação Meio antrópico TIs: Queimadas e 
Mococa 

A chegada de contingente de trabalhadores e o afluxo migratório para a 
região podem provocar alteração no quadro nosólogico da população 
indígena, com a possibilidade, por exemplo, de surgimento de doenças 

sexualmente transmissíveis.   

Observou-se boas condições de saúde nas duas terras indígenas. No 

entanto, com a chegada de grande número de população masculina no 
mesmo município das duas TIs, cabe relembrar a preocupação da técnica 
de enfermagem da TI Queimadas, Eunice de Fátima Leite,  

 
Os Kaingang vão às festas, vão aos bailes e nos bares em Ortigueira. 

Tem índios com muitas amizades com as brancas, se as brancas 
estiveram com os operários e depois com os índios. Me preocupo 
mais com os homens, as índias são mais cuidadosas. Na cidade tem 

os barzinhos de mulheres: Dois de Ouros, Cabocla, às vezes os 
índios vão lá, não são todos, mas eles vão nesses lugares. Ortigueira 

está muito perto daqui, em 20 minutos a pé eu chego ao asfalto, 
atravesso a estrada e estou na cidade. 

Esse impacto é adverso; direto; temporário; reversível; de alta magnitude 

e localizado, uma vez que os indígenas podem contrair doenças.   

Recomenda-se, como medidas mitigadoras, a aplicação de Programa de 

prevenção contra DST/AIDS para os trabalhadores; de Programa de 
Comunicação Social para os Kaingang, com a participação dos agentes de 
saúde e professores, para disponibilizar informações sobre os 

trabalhadores; e a realização de Comunicação Social para os trabalhadores, 
abordando as características dos Kaingang e os cuidados que a convivência 

com os mesmos requer. 
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Nº 5 – Insegurança social com a chegada de contingente de 
trabalhadores e população flutuante, com intensificação da 

exposição dos indígenas ao alcoolismo, drogas e violência.  

Etapa: Implantação Meio antrópico 
TIs: Queimadas e 

Mococa 

A inserção de aproximadamente 8.600 trabalhadores e afluxo migratório na 

área de influência do Projeto Puma poderá causar uma série de ocorrências 
de grande magnitude envolvendo os Kaingang, como são exemplos os 

casos de estupro, brigas, tendo como consequência a internação por 
ferimentos graves; consumo de drogas, e mesmo óbitos.  

Cabe lembrar que em janeiro de 2013, segundo informação da SESAI, a 

população da TI Queimadas era de 439 pessoas e a da TI Mococa, de 133 
pessoas.  

A preocupação com a segurança dos Kaingang não se restringe apenas à 
cidade e ao município de Ortigueira, onde há grande movimentação dos 
Kaingang das TIs Queimadas e Mococa, estendendo-se a toda a Área de 

Influência Indireta do empreendimento, já que os indígenas viajam por 
toda a região para visitar parentes em outras Terras Indígenas Kaingang; 

para vender artesanato; para consultas médicas; para participar de 
campeonatos de futebol; para trabalhar em várias atividades 

agropecuárias, etc.  

De fato, a grande afluxo dos Kaingang das duas Terras Indígenas para a 
cidade de Ortigueira (para fazer compras, ir à escola, ter atendimento à 

saúde, passear, etc.) requer cuidado na escolha da localização dos 
alojamentos dos operários – os residenciais. Acredita-se que a população 

da TI Queimadas, conforme citado no diagnóstico deste estudo, ficará mais 
vulnerável ao convívio com os operários, devido à excessiva proximidade 
desta Terra Indígena com a cidade de Ortigueira. 

É um impacto de abrangência regional, sendo que as ocorrências podem 
ser dentro das Terras Indígenas, em seu entorno e na região de influência 

do Projeto Puma; tem natureza adversa, é direto, e de alta magnitude. Sua 
duração e reversibilidade dependem do tipo de ocorrência. Por exemplo, se 
houver algum acidente fatal, o impacto será permanente, irreversível, 

cabendo indenização.  

Acredita-se que o Programa de Comunicação Social para os Kaingang, 

desde que elaborado de forma participativa, e acolhido pelos caciques, 
vice-caciques, professores e agentes de saúde das TIs Queimadas e 
Mococa, pode ser eficiente, minimizando a possibilidade de ocorrências.   

Outra medida de mitigação importante é a comunicação social para os 
trabalhadores, possibilitando que os mesmos entrem em contato com as 

caraterísticas dos Kaingang, podendo, inclusive, haver sanções por parte 
da empresa para seus contratados, caso aconteçam ocorrências graves 
envolvendo operários e habitantes das duas Terras Indígenas.  
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Nº 6 – Intensificação de tráfego nas estradas Ortigueira/Natingui e 
Telêmaco/Lajeado Bonito, podendo gerar acidentes.   

Etapa: Instalação Meio antrópico 
TIs: Queimadas e 
Mococa 

A partir do início das obras da nova fábrica da Klabin, haverá intensificação 
de tráfego vindo de Telêmaco Borba e de Ortigueira para o local da obra, 

sendo que no pico da obra circularão cerca de 150 ônibus por dia pela 
região, aproximadamente 80 ônibus em Telêmaco Borba e 50 em 
Ortigueira, além dos caminhões, tratores, escavadeiras, guindastes, e 

outros tipos de veículos utilizados em obras deste porte.  

A estrada mais acessada pela população da TI Mococa é a estrada 

municipal que liga Natingui a Ortigueira, passando por Lajeado Bonito 
(Anexo 4 – Mapa com as distâncias das Terras Indígenas e a nova 

fábrica); também utilizam a estrada municipal que vai de Lajeado Bonito 
até Telêmaco Boba. Nas duas estradas haverá grande movimentação de 
ônibus para trazer e levar os trabalhadores para o canteiro de obras, bem 

como dos demais veículos já mencionados.  

Trata-se de movimento anormal nestas estradas de terra, podendo causar 

maiores transtornos, como gerar espera para os carros da SESAI que 
transportam doentes da TI Mococa para Ortigueira, além de ampliar as 
possibilidades de acidentes.  

É um impacto de abrangência regional, podendo ser benéfico se 
considerar-se a melhoria das estradas e adverso devido à intensificação do 

tráfego e possibilidade de acidentes, direto, temporário e reversível. 

Segundo informações atuais da Klabin, a empresa está tomando um 
conjunto de providências junto às prefeituras, para melhorar a sinalização 

das estradas municipais e asfaltar a estrada que sai de Telêmaco Borba até 
Campina dos Pupos.  

Ainda segundo a Klabin, as empresas contratadas para a obra vão utilizar 
ônibus e vans para transportar os trabalhadores, cujo estado de 
conservação será rigorosamente verificado, assim como suas condições de 

segurança, dentro das normas de transporte vigentes. Todas as empresas 
de transporte contratadas deverão contar com apólice de seguro por 

evento e por veículo, cobertura de terceiros e danos morais. Além disso, os 
ônibus serão obrigados a ter tacógrafo e os dados serão requisitados e 
analisados constantemente pela equipe do Projeto Puma, sendo o limite de 

velocidade o permitido pela legislação vigente.  

Compreende-se que estas medidas tendem a reduzir os impactos, cabendo 

ainda o Programa de comunicação social para os Kaingang, que cumpre a 
função de, no caso específico deste impacto, informar à comunidade sobre 
todas estas medidas, utilizando cartografia para analisar as estradas e uma 

cartilha com a sinalização e os períodos de pico de tráfego nestas estradas. 
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Nº 7 – Geração de emprego 

Etapa: Instalação Meio antrópico 
TIs: Queimadas e 

Mococa 

Constatou-se na pesquisa de campo que há grande expectativa entre os 
Kaingang com relação à geração de empregos gerados pela implantação do 
Projeto Puma no município de Ortigueira. Nas apresentações do projeto nas 

duas Terras Indígenas, em junho e julho de 2012, a Klabin já havia 
registrado esta expectativa.  

No “Relatório de Integração das Linhas de Base”, o Funbio relata que, 

“Segundo dados atualizados pela empresa e divulgados na segunda 

audiência pública do empreendimento, a expectativa é que no pico da obra 

sejam gerados em torno de 8,6 mil empregos diretos e indiretos nas áreas 

de construção civil e montagem eletromecânica. Dentre as funções mais 

procuradas estarão: pedreiro, carpinteiro, armador de ferragens, montador 

de andaime, pintor predial, azulejista, encanador, caldeireiro, mecânico 

montador, mecânico ajustador, soldador e eletricista.”  

Observou-se, nas duas Terras Indígenas, que os Kaingang já estão 
inseridos no mercado de trabalho regional, nas seguintes ocupações 
citadas nas entrevistas: roçar pasto; pulverizar inseticida; plantio de 

tomate e eucalipto. Estas atividades fazem parte do mercado informal de 
trabalho, e são pagas por dia (aproximadamente R$ 45,00). Mas, também 

foram relatados casos de chefes de família Kaingang que trabalham no 
mercado da construção civil em Curitiba, com carteira assinada. 

Cabe lembrar que já existe um número significativo de indígenas 
trabalhando com carteira assinada nas TIs Mococa e Queimadas, 
funcionários da Secretaria de Educação do Governo do Paraná/SEED, da 

Secretaria de Saúde Indígena/SESAI, e do Consórcio Energético Cruzeiro 
do Sul, na implantação dos programas de compensação e mitigação da 

UHE Mauá, a saber: 

 

Terra 

Indígena 
 

População SEED SESAI 
Consócio Cruzeiro 

do Sul  
Total 

Queimadas 439 6 6 8 20 

Mococa 133 4 6 8 18 

        Fonte: Baseline Indígena, 2013. 

 

Evidencia-se, portanto, uma forte tendência das novas gerações Kaingang 
destas duas Terras Indígenas (constatação que também se verifica em 

outras Terras Indígenas Kaingang da bacia do rio Tibagi) buscarem 
trabalho remunerado, dentro e fora de seus territórios, para fazer frente à 

demanda crescente das despesas familiares: vestuário, alimentação, 
material escolar, moto, carro, celular, televisão, etc. Em outras palavras, 
os Kaingang das TIs Queimadas e Mococa estão inseridos na sociedade de 

consumo.   

Estas informações indicam que cabe um cuidado especial do empreendedor 
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com relação a esta expectativa de emprego, podendo, inclusive, aprofundar 
a pesquisa de campo nas duas Terras Indígenas, no sentido de melhor 
rastrear os seguintes aspectos: nº de chefes de família que trabalham por 

diária; nº de chefes de família que trabalham com carteira assinada; elenco 
de atividades profissionais dos indígenas; empregadores informais e 

formais dos Kaingang; mapeamento dos locais onde os Kaingang 
trabalham; renda obtida; grau de instrução dos indígenas que participam 
do mercado de trabalho, incluindo cursos de capacitação. Esta investigação 

pode indicar as possibilidades de engajamento dos Kaingang na 
implantação do Projeto Puma.  

Trata-se de um impacto localizado, benéfico, direto, temporário, reversível 
e de alta magnitude, já que atualmente a expectativa por trabalho entre os 

Kaingang é grande, e eles conseguem avaliar que a construção da nova 
fábrica da Klabin traz muitas oportunidades.   

Para conduzir este impacto benéfico recomenda-se o Programa de 
comunicação social para os Kaingang e o Programa de capacitação.  

 

 

Nº 8 – Risco de invasão das Terras Indígenas 

Etapa: Instalação Meio antrópico TIs: Queimadas e 
Mococa 

A chegada de contingente de trabalhadores e o afluxo migratório para a 
região podem provocar risco de invasão de não indígenas nas duas Terras 

Indígenas. Os dois territórios têm situação fundiária regularizada, havendo 
sido homologados em 1996. Com base no diagnóstico pode-se dizer que 
existe pressão fundiária sobre as TIs Queimadas e Mococa; prova disso é o 

fato da TI Queimadas estar sendo invadida por um fazendeiro local e ter 
sido arrendada recentemente pelos Kaingang para não indígenas.  

Segundo informações da Funai local (CTL de Guarapuava), os habitantes 
das Terras Indígenas Kaingang das bacias dos rio Ivaí e Tigabi têm sofrido 
pressão constante para arrendarem áreas de seus territórios para plantio 

de soja. 

A invasão das duas Terras Indígenas pode se dar por um curto período de 

tempo para caçar e pescar, ou para atividades agropecuárias sob a forma 
de invasão ou sob a forma de arrendamento, em ambos os casos de forma 
ilegal.  

Verificou-se que está em fase de implantação nas duas Terras Indígenas 
um programa de mitigação da UHE Mauá, intitulado “Programa de 

Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas”. O Consórcio 
Energético Cruzeiro do Sul contratou dois Kaingang por Terra Indígena 
para este trabalho, e fará a doação de veículos e motos, necessários para a 

ronda. 

A invasão das TIs Queimadas e Mococa é um impacto localizado, adverso, 

indireto, temporário e reversível. Avalia-se que, na atual conjuntura, este 
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impacto tem baixa magnitude por vários fatores: (i) as áreas indígenas 
estão homologadas; (ii) está sendo implantado um Programa de 
fiscalização de fronteiras; (iii) a Funai deve responsabilizar-se pelas 

ocorrências como invasão e arrendamento de território indígena; (iiii) a 
Klabin deverá em sua Comunicação social para os trabalhadores informar 

sobre a existência das Terras Indígenas no Município de Ortigueira, e 
alertar seus contratados sobre a legislação que dá cobertura legal às Terras 
Indígenas. 

 

 

Nº 9 - Alteração da qualidade da água do rio Tibagi 

Etapa: Instalação Meio físico-biótico TI Mococa 

A construção da nova fábrica da Klabin, situada na margem esquerda do 
rio Tibagi, à montante da UHE Mauá e da TI Mococa, tem previsão de dois 

anos. Durante este período estará funcionando o canteiro de obras na 
Campina dos Pupos, podendo receber até 8.600 trabalhadores no pico da 
obra. 

Segundo informações atuais da Klabin, durante a construção da fábrica, 
existirá uma Estação de Tratamento de Efluentes voltada para o 

tratamento de 100% dos efluentes hídricos (esgoto), que serão gerados 
por atividades como sanitários, cozinha, limpezas, manutenção de 
equipamentos, etc.  

Neste período, atraída pelas oportunidades geradas pela implantação do 
Projeto Puma, também chegarão às cidades da região novos negócios 

(serviços, comércio, etc.) e população flutuante que poderão interferir na 
qualidade da água atuais do rio Tibagi, que já apresenta uma sobrecarga 
de nitrogênio (Nitrogênio orgânico, Amônia-N, Nitrito-N e Nitrato-N) devido 

ao uso de defensivos agrícolas e à existência de cidades com esgoto não 
tratado. 

É importante lembrar que a população da TI Mococa até o fechamento das 
comportas da UHE Mauá, em outubro de 2012, utilizava constantemente o 
rio Tibagi. Em suas margens as famílias Kaingang acampavam e realizavam 

a pesca tradicional de pari (uma armadilha construída com esteiras de 
taquara criciúma, fixada em barragens de pedras nas corredeiras dos rios). 

É possível que estas atividades sejam retomadas pelos Kaingang da TI 
Mococa, caso as condições de estoque de peixe retornem às condições 
próximas da anterior.  

Trata-se de um impacto de abrangência regional, que poderá atingir a TI 
Mococa, situada à jusante da obra da fábrica e do reservatório da UHE 

Mauá, que passa atualmente por um período de decomposição de matéria 
orgânica, devido ao seu enchimento recente. O impacto tem natureza 

adversa, é direto, temporário, reversível e de baixa magnitude, caso a 
Estação de Tratamento de Efluentes cumpra o seu papel.  

Recomenda-se, ainda, como medida mitigadora, o Programa de 

monitoramento da qualidade da água e de efluentes, cujos resultados 
possam ser disponibilizados em linguagem apropriada, para o cacique, o 
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vice-cacique, e a equipe de saúde da SESAI da TI Mococa.     
 

 

Nº 10 – Possibilidade de aumento de plantio de pinus e eucalipto, 
gerando tráfego pesado. 

Etapa: Operação Meio antrópico TIs: Queimadas e 
Mococa 

A construção da nova fábrica da Klabin na Campina dos Pupos poderá 
introduzir em maior escala o plantio de pinus e eucalipto no município de 

Ortigueira, a exemplo do que aconteceu no município vizinho de Telêmaco 
Borba, ocupado maciçamente por áreas da Klabin (próprias e de 
fomentados) com plantação de pinus e eucalipto (Anexo 2 – Mapa Terras 

Indígenas Queimadas e Mococa). 

Segundo informações atuais da Klabin, a empresa possui quantidade de 

florestas suficientes para fornecimento de matéria prima para atender a 
nova fábrica. Entretanto, sabe-se que a tendência da Klabin, em função da 
demanda da nova fábrica, será a de desabastecer as empresas madeireiras 

da região, o que pode induzir o plantio de pinus e eucalipto no município de 
Ortigueira.   

O aumento deste tipo de plantio traz insegurança, sobretudo, para os  
Kaingang da TI Mococa, que utilizam intensamente a estrada municipal de 
Natingui até a cidade de Ortigueira, passando por Lajeado Bonito, e temem 

a convivência com o tráfego pesado dos caminhões que transportam toras. 
Caso o aumento do plantio de pinus e eucalipto venha a ocorrer, a médio 

prazo, todas as estradas do município sofrerão este impacto. 

É um impacto cuja abrangência se dá no entorno das Terras Indígenas, 
adverso, indireto, permanente caso esta tendência se comprove, reversível 

e de baixa magnitude. 

Como medidas mitigadoras compete tanto a sinalização adequada das 

estradas, como o Programa de comunicação social para os Kaingang, capaz 
de informar sistematicamente as comunidades indígenas sobre este tipo de 
transtorno.  

 

 

Nº 11 – Geração de emprego 

Etapa: Operação Meio antrópico TIs: Queimadas e 

Mococa 

O tema foi abordado no impacto nº 7, na etapa de Instalação. A avaliação 

deste impacto é a mesma para a etapa de Operação da nova fábrica, bem 
como as medidas mitigadoras, cabendo o refinamento do Programa de 
capacitação, considerando as demandas de mão de obra para este tipo de 

operação fabril.  
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Nº 12 – Emissão de odor 

Etapa: Operação Meio físico TIs: Queimadas e 

Mococa 

Nas entrevistas nas duas Terras Indígenas, os Kaingang relataram que 

dependendo das condições atmosféricas, quando a neblina está baixa, ou 
como eles dizem – “quando está fumaceando” – o cheiro da fábrica da 

Klabin de Telêmaco Borba chega até as Terras Indígenas. Os indígenas 
consideram este cheiro ruim e preocupam-se em senti-lo mais 
intensamente com a operação da nova fábrica, mais próxima que a fábrica 

existente. Houve inclusive questionamento da técnica de enfermagem da 
TI Queimadas, já que uma das maiores incidências de doença nesta área 

indígena são as doenças de trato respiratório, associadas ao clima. 

O assunto foi tratado com pessoal técnico de Meio Ambiente da Klabin, e 
obtiveram-se informações relativas à fábrica atual e ao sistema que será 

implantado na nova fábrica.  

Com relação à emissão de odor da fábrica existente, em 12/2002 foi 

implantado um incinerador de gases que melhorou significativamente o 
mau cheiro. Desde então, são feitos testes e realizados monitoramentos da 
qualidade do ar pela empresa. Entretanto, quando há uma inversão térmica 

o odor aumenta, e dependendo da direção do vento pode chegar até 15 
km, mas não a aproximadamente 50 km, distância entre a fábrica de 

Telêmaco Borba e as duas Terras Indígenas. No entanto, segundo 
informação da Klabin, existe a memória do cheiro, que não deixa de ser um 
dado relevante. 

Com relação à nova fábrica, informou-se que será implantada tecnologia 
mais avançada de redução de odor, com relação à fábrica existente. “Vale 
comentar que será implementado um moderno sistema de coleta e queima 

de todos os gases causadores de odor (compostos reduzidos de enxofre na 
sua forma reduzida – TRS) o qual reduzirá ao mínimo da percepção do 

olfato humano estes compostos. Desta forma podemos considerar que será 
improvável a percepção de odor relacionado à operação em condições 
normais da nova fábrica da Klabin a ser instalada em Ortigueira.” 

Trata-se de um impacto de abrangência regional, adverso, direto, 

permanente, irreversível e de baixa magnitude. Para minimizar e mitigar 
este impacto, além da tecnologia avançada para redução de odor – GNC - 

que será implantada na nova fábrica, cabe disponibilizar informações 
técnicas sobre o assunto para os Kaingang das duas áreas indígenas, com 
a participação da equipe de saúde indígena, em linguagem apropriada.  
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Nº 13 – Poluição dos recursos hídricos devido ao crescimento 

demográfico e à operação da fábrica 

Etapa: Operação Meio físico TI Mococa 

A operação da nova fábrica da Klabin, situada na margem esquerda do rio 
Tibagi, à montante da TI Mococa, parte de uma condição de qualidade da 

água do rio Tibagi que já apresenta comprometimentos, devido aos fatores 
já mencionados no impacto Nº 9 – Alteração da qualidade da água do 
rio Tibagi. Esta condição pode agravar-se em vista do crescimento 

socioeconômico da região, esperado desde o início das obras na fábrica.   

De acordo com a Klabin, a Licença Ambiental de Instalação Nº 15866, 

emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná/IAP, em 11-12-2012, já traz 
esta preocupação na condicionante de Nº 18, a partir de estudos contidos 

no “EIA Industrial do Projeto Puma – PR”: Estudo de autodepuração do rio 
Tibagi e Estudo de dispersão hídrica do rio Tibagi.  

Ainda segundo a Klabin, o tratamento dos efluentes hídricos (esgoto) e dos 

efluentes do processo industrial da nova fábrica faz parte da implantação 
de nova tecnologia de forma a minimizar o impacto do retorno destes 

efluentes para o rio Tibagi. No entanto, a questão do nitrogênio permanece 
e condiciona o projeto: “a carga remanescente tratada chega ao rio Tibagi 
e tem capacidade de dispersão e autodepuração – menos o nitrogênio, 

porque já está alto no Tibagi, devido às cidades com esgoto não tratado e 
aos defensivos agrícolas”. 

As condições da qualidade da água do rio Tibagi são de grande importância 
para a população da TI Mococa, como já foi visto anteriormente. Há que se 
pesquisar e monitorar constantemente a qualidade da água do rio, durante 

o período de construção da fábrica e quando a nova fábrica entrar em 
operação, sem desconsiderar os efeitos do fechamento das comportas da 

UHE Mauá, provocando o ressecamento do rio Tibagi e o impacto atual, 
quando há grande decomposição de matéria orgânica após o enchimento 
do reservatório. Representantes dos Kaingang da TI Mococa, utilizando 

seus conhecimentos, advindos dos fortes laços que possuem com o rio 
Tibagi, podem ser capacitados para participar deste processo. 

É um impacto regional, adverso, direto, permanente, irreversível e de 
média magnitude caso este desafio seja enfrentado com persistência, 
articulando políticas públicas na área de saneamento; Programa de 

monitoramento da qualidade da água; Programa de monitoramento de 
efluentes industriais e Estação de tratamento de efluentes industriais da 

nova fábrica. 
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20. Considerações finais 

As conclusões da Linha de Base Indígena constam dos conteúdos de dois 
capítulos: 18. Conclusões da pesquisa de campo e 19. Avaliação de 

impactos socioambientais.  

Algumas questões, de diferentes naturezas, ainda devem ser trabalhadas 

para que o conhecimento gerado por este estudo auxilie no estreitamento 
das relações entre a Klabin e os Kaingang, promovendo uma agenda futura 

para tratar dos impactos gerados pelo Projeto Puma em seus territórios 
indígenas, a saber: 

 Articulação das ações e medidas de mitigação propostas pela Linha de 
Base Indígena com o universo maior do Plano de Ação 

Socioambiental, consolidado pelo “Relatório de Integração das Linhas 
de Base (Território, residenciais, Reassentados e Indígenas)”, do 
Funbio.  

 
 Interação entre as ações e os programas indicados para mitigar os 

impactos da nova fábrica da Klabin nas TIs Queimadas e Mococa, com 
o conjunto de programas constantes do PBA do Projeto Puma, cuja 
implantação faz parte da Licença Ambiental de Instalação, emitida pelo 

IAP em dezembro de 2012, resguardadas as especificidades do trabalho 
diferenciado com os Kaingang.     

 
 Análise dos resultados dos estudos de impacto ambiental da linha de 

transmissão, da construção do ramal ferroviário e da estrada nova, 

bem como da melhoria das estradas existentes, que estão sendo 
avaliados em processos de licenciamento independentes ao da nova 

fábrica, ainda não concluídos, podendo alterar a pontuação e análise 
dos impactos avaliados na Linha de Base Indígena.   

Considerando a grande importância da educação escolar para os Kaingang, 
fica a sugestão que a Klabin possa contribuir para a continuidade dos 
estudos dos Kaingang, no âmbito do Plano de Ação Socioambiental, com 

bolsas de estudo para cursos técnicos e universitários.   

Cabem duas recomendações finais, que implicam em ações a curto prazo, 

que podem trazer resultados positivos para o relacionamento futuro da 
Klabin com as Terras Indígenas Queimadas e Mococa: não implantar 
nenhum alojamento para trabalhadores na cidade de Ortigueira nas áreas 

próximas à TI Queimadas, onde há circulação dos indígenas; realizar uma 
comunicação formal nas duas aldeias para apresentar o documento da 

Licença de Instalação e o cronograma da obra.  
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3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

3.1 Procedimentos Metodológicos para a Avaliação de Impactos Ambientais 
O  método  e  critérios  utilizados  para  a  identificação  e  avaliação  dos  impactos  
ambientais decorrentes da implantação e operação dos ramais ferroviário e rodoviário 
da KLABIN no estado do Paraná consistem da apresentação de planilhas individuais 
para cada impacto nas três fases do empreendimento – planejamento, construção e 
operação do mesmo. 

Entende-se como impacto ambiental, segundo Resolução do CONAMA nº 01/1986, 
“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas, que direta ou indiretamente, afetem: a) a saúde, a segurança e o bem estar da 
população; b) das atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente; d) a qualidade dos recursos ambientais”. 

Assim, o conhecimento das características do empreendimento e dos aspectos e 
condicionantes ambientais de sua área de influência possibilitou que, a partir de uma 
metodologia adequada, fossem identificadas e avaliadas as possíveis consequências 
para o ambiente natural ou criado. A estrutura para uma análise objetiva de tais 
consequências apoiou-se nos seguintes procedimentos: 

  Identificação e caracterização das atividades geradoras; 
  Identificação dos impactos ambientais; 
  Avaliação dos impactos ambientais; 
  Quadro de avaliação geral. 

A realização do diagnóstico ambiental também proporcionou conhecimento da região, 
permitindo prognóstico relativo a seu desenvolvimento futuro. As conclusões obtidas 
na etapa de avaliação de impactos possibilitarão reafirmar as medidas mitigadoras 
quando tratar-se de impactos negativos, bem como visualizar formas de maximizar os 
positivos, otimizando, dessa maneira, os benefícios gerados pelo empreendimento em 
questão. 

3.1.1 Identificação e Caracterização das Atividades Geradoras de Impacto 

Metodologia 
Inicialmente foi realizada a avaliação de alternativas de traçado dos ramais ferroviário 
e rodoviário, a qual permitiu a escolha da melhor alternativa de traçado para cada 
ramal. Após essa definição foram realizados os trabalhos de campo para elaboração do 
Diagnóstico Ambiental da área de influência. Com base na localização dos ramais 
ferroviário e rodoviário, na Caracterização do Empreendimento e no Diagnóstico 
Ambiental, iniciou-se a avaliação dos impactos ambientais gerados pela instalação dos 
mesmos, na qual foram identificados os impactos sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico para as diferentes fases do empreendimento - planejamento, 
implantação e operação - de acordo com o estabelecido pela Resolução do CONAMA 
nº 01/1986. 
A identificação desses impactos ambientais através de planilhas numa avaliação quali-
quantitativa, permitiu constatar que as interferências esperadas são conhecidas, não 
devendo ocorrer sinergias e situações imprevistas de interação entre elas, decorrentes 
de associações. 
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Para se identificar as ações do empreendimento, foi feita avaliação do mesmo em suas 
diversas  etapas:  planejamento,  implantação  e  operação.  Em  cada  uma  dessas  etapas  
poderá haver modificações no meio ambiente, que devem ser registradas e avaliadas.  

Para a identificação dos impactos, foram considerados os fatores ambientais estudados 
no diagnóstico ambiental, abaixo relacionados. 

Tabela 3.1.1-1. Fatores ambientais passíveis de impacto. 

MEIO FÍSICO 

Ar 

Solo 

Água 

MEIO BIÓTICO Flora terrestre 
Fauna terrestre 

MEIO 
SOCIOECONÔMICO 

População 
Uso e ocupação do solo/paisagem 

Qualidade de vida 
Aspectos culturais, de turismo e lazer 

Atividades econômicas 

O cotejo das ações do empreendimento, com os fatores ambientais listados foi 
realizado  por  profissionais  de  diferentes  áreas  do  conhecimento,  de  acordo  com  sua  
especialidade, identificando-se os processos decorrentes, e os impactos potenciais; e, 
avaliando-se as características das alterações potenciais. 

A Pöyry Tecnologia possui uma equipe multidisciplinar com experiência, e utilizando-
se da metodologia de avaliação de impactos consagrada na legislação, tem realizado 
inúmeros estudos no setor de celulose e papel, incluindo infraestrutura externa como 
ferrovia, rodovia, linha de transmissão e terminal portuário, ressaltando-se que o 
primeiro EIA/RIMA foi desenvolvido pela Pöyry em 1986. 
Com o acúmulo de experiências e incremento do repertório de trabalhos técnicos e 
científicos por parte da equipe da Pöyry, procedeu-se à abordagem qualitativa e 
quantitativa dos impactos, o que por via de consequência permitiu a complementação 
da avaliação de impactos preconizada pela lei. 
O principal mecanismo na avaliação qualitativa empregado para identificação das 
atividades geradoras de impacto foi a listagem de controle (check-list), contendo a 
relação das principais ações associadas às fases do empreendimento potencialmente 
geradoras de impactos ambientais. Visando subsidiar a equipe técnica, a listagem 
incluiu uma apresentação preliminar de impactos, conforme verificado em outros 
estudos similares. 
Para avaliação quantitativa foi adaptada a matriz de interações Leopold com as 
análises da magnitude associada à área de abrangência, possibilidade de ocorrência e 
prazo de ocorrência das ações e a relevância dos impactos sobre os fatores ambientais 
associados à ação, temporalidade/duração e reversibilidade dos mesmos. Foi 
quantificado cada impacto sem implementar nenhuma medida preventiva ou 
mitigadora; e, após a implantação das medidas, ou seja sem considerar as ações da 
empresa. 



128069.10-1000-M-1500 
 

  4 
 

 

3.1.2 Avaliação dos Impactos Ambientais 
A identificação dos impactos foi efetuada a partir do relacionamento das atividades 
geradoras de impactos com os aspectos ambientais afetados pelo empreendimento, e 
considerou, de forma sistemática, as diversas interferências encontradas, 
estabelecendo-se uma caracterização para os impactos significativos. 

A metodologia da avaliação de impacto pressupõe escalas temporais e espaciais das 
áreas de influência. Neste estudo, foram empregadas como critério de escala temporal 
as  fases  previstas  para  o  empreendimento:  planejamento,  implantação  e  operação.  A 
avaliação foi consolidada através de discussão da equipe técnica multidisciplinar. 

Para a análise de impactos, optou-se pela realização da avaliação de todos os 
impactos, independentemente de sua classificação como primário, secundário e 
terciário, visando o aprofundamento da análise de todos eles. 
Procedeu-se, assim, à avaliação dos impactos para todas as fases do empreendimento, 
qualificando-os em função de suas especificidades e indicando a sua magnitude 
(mensuração qualitativa) e grau de relevância. De acordo com tais critérios, eles são 
caracterizados com os seguintes atributos: 
Quanto à natureza:  positivo  (P),  quando o  impacto  acarreta  melhoria  em termos  de  
qualidade ambiental preexistente, ou negativo (N), quando o impacto compromete 
essa qualidade; 

Quanto à forma de incidência: indica se o impacto afeta de forma direta (D) ou 
indireta (I) o meio ambiente; 

Quanto à área de abrangência: pode ser local (L), quando ocorre no próprio sítio do 
empreendimento, ou seja, na ADA (Área Diretamente Afetada); regional (R), quando 
se propaga para fora desse sítio, na AID (Área de Influência Direto); ou, estratégica 
(E), quando se interliga com estratégias de desenvolvimento local e/ou regional, 
podendo atingir a AII (Área de Influência Indireta). O atributo “abrangência” diz 
respeito à propagação do impacto nas áreas de influência delimitadas pelo 
empreendimento. Os termos local, regional e estratégica dizem respeito às áreas de 
influência deste estudo, e não se confundem com termos legais assim definidos; 

Quanto à probabilidade de ocorrência: se o impacto constitui um evento certo (C), 
ou possível (P); 

Quanto ao prazo de ocorrência: imediato/curto prazo (CP); médio prazo (MP) e 
longo prazo (LP); 

Quanto à temporalidade: temporário (T), quando ocorre em um período determinado, 
permanente (P), quando não cessa de se manifestar, ou cíclico (C), quando ocorre de 
forma intermitente; 
Quanto à reversibilidade: reversível (R), quando o aspecto ambiental impactado 
tende a retornar às condições originais, e irreversível (I), quando o aspecto não retorna 
às condições originais; 

Quanto à magnitude: realizada geralmente em termos qualitativos, sendo classificada 
como pequena (P), média (M) ou grande (G); 
Quanto à relevância:  é  estabelecida  como  baixa  (B),  média  (M)  ou  alta  (A),  
considerando-se sua magnitude, mitigabilidade e importância dos fatores ambientais 
atingidos; 
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Quanto às possibilidades de mitigação: impacto mitigável (M), parcialmente 
mitigável (PM) e não mitigável (NM); 
Quanto ao Grau de resolução das medidas propostas para reduzir ou potencializar um 
dado impacto: baixo (B), médio (M) ou alto (A). 
A avaliação de cada impacto foi realizada de acordo com o que mostra a Tabela 
apresentada a seguir, a qual explicita os atributos que foram caracterizados no decorrer 
da análise. 

Nessa metodologia, as medidas mitigadoras, no caso dos impactos negativos, já são 
previstas e relacionadas no Quadro de Avaliação, sendo avaliado seu grau de 
resolução (alto, médio ou baixo). A partir da mensuração do impacto e resolução da 
medida proposta será possível definir o grau de relevância do impacto, levando-se em 
conta a situação ambiental anterior à implementação do empreendimento. 
No caso de impactos positivos (benéficos), devem ser adotadas medidas que visem 
aproveitar ao máximo os benefícios; são as chamadas medidas potencializadoras. 

Tabela 3.1.2-1. Roteiro básico para a avaliação de impactos ambientais potenciais 
e respectivas medidas mitigadoras. 

Impacto ambiental potencial  
Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente e da 
situação socioeconômica. 

 

Fator potencialmente gerador de impacto 
Qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetem a saúde, segurança, bem-estar das populações, as atividades 
sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e 
a qualidade dos recursos naturais. 

 

Fundamentação técnica 
Análise dos impactos, com a fundamentação técnico-científica para a sua avaliação. 

 

Caracterização do impacto 

A caracterização dos impactos ambientais é realizada de acordo com a legislação 
ambiental vigente e indicada de acordo com as seguintes especificidades e 
atributos:  

Natureza: - positivo ou negativo 
Forma de incidência: - direto ou indireto 

Área de abrangência: - local, regional ou estratégica 
Possibilidade de ocorrência: - certo ou possível 

Prazo de ocorrência: - imediato, curto, médio ou longo 
prazo 

Temporalidade/duração: - temporário, cíclico ou 
permanente 

Reversibilidade: - reversível, ou irreversível 
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Magnitude: - pequena, média ou grande 

Relevância: - alta, média ou baixa 
Possibilidades mitigadoras para impactos 
negativos: 

- mitigável parcialmente mitigável 
ou não mitigável 

Possibilidade de potencialização para 
impactos positivos: 

- potencializável ou não 
potencializável 

Grau de Potencialização - baixo, médio ou alto 

Grau de resolução das medidas: - baixo, médio ou alto  
Natureza das medidas: - preventiva ou corretiva 

Área de influência: - ADA, AID e AII 
 

Medidas mitigadoras ou potencializadoras 
Ações que visem à redução ou minimização dos impactos negativos ou 
potencialização dos impactos positivos. 

 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
Indica o responsável pela aplicação das medidas. 

 

Prognóstico após a implementação das medidas 
Análise do impacto após a implantação das medidas. 

Avaliação Quantitativa 
O presente trabalho avaliou também os impactos de forma quantitativa, adaptando a 
matriz de interações Leopold com as análises da magnitude associada à área de 
abrangência, possibilidade de ocorrência e prazo de ocorrência das ações e a 
relevância dos impactos sobre os fatores ambientais associados à ação, 
temporalidade/duração e reversibilidade dos mesmos. 
É apresentado valores para os atributos de cada impacto, de acordo com os seguintes 
critérios: 

Área de abrangência 
Local Regional Estratégica 

1 2 3 
Probabilidade de ocorrência 

Possível Certo 
1 2 

Prazo de ocorrência 
Imediato/Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

1 2 3 
Temporalidade/Duração 

Temporário Cíclico Permanente 
1 2 3 
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Reversibilidade 
Reversível Irreversível 

1 2 
 
 

Magnitude 
Pequena Média Grande 

1 2 3 
 

Relevância 
Baixa Média Alta 

1 2 3 

Individualmente cada impacto terá uma somatória correspondente aos critérios 
apresentados acima. Para impactos positivos os valores são positivos (+) e para 
impactos negativos os valores são negativos (-). 

Após essa etapa individual, faz-se a somatória dos resultados obtidos em todos os 
impactos, obtendo-se a somatória total da avaliação de impactos. 

A somatória total da avaliação de impactos é comparada com a pontuação máxima 
atingível (nº de impactos x pontuação máxima por impacto) que corresponde a 100%.  

Neste sentido, o resultado da comparação com a pontuação máxima, em %, é avaliado 
de acordo com os seguintes critérios estabelecidos por ROCHA, 2005 (Professor da 
Universidade Federal de Santa Maria – RS). 

 Até 50%: empreendimento viável; 
 Entre 50 e 80%: empreendimento viável com aplicação de medidas mitigadoras; 
 Entre 80 e 100%: empreendimento inviável. 

Check-list 
O principal mecanismo empregado na identificação das atividades geradoras de 
impacto foi o emprego de listagem de controle (check-list), contendo a relação das 
principais ações associadas às fases do empreendimento potencialmente geradoras de 
impactos ambientais. Visando subsidiar a equipe, a listagem incluiu apresentação 
preliminar de impactos, conforme verificado em outros estudos semelhantes. As ações 
identificadas encontram-se na Tabela a seguir. 

Tabela 3.1.2-2. Check-list de ações impactantes para fase de planejamento, 
implantação e operação do empreendimento. 

Fase Componente Atividade Aspecto Ambiental Âmbito Impacto Potencial 

Pl
an

ej
am

en
to

 

Físico/Biótico 

Elaboração do projeto dos 
ramais rodoviário e 

ferroviário, sem considerar a 
variável ambiental 

Elementos ambientais 
dos meios físico e 

biótico 
Ambiental Alteração da qualidade ambiental 

Socioeconômico 
Elaboração do projeto dos 

ramais rodoviário e 
ferroviário 

Expectativa da 
população Social 

Aumento da expectativa da 
população quanto à implantação do 

empreendimento 
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Fase Componente Atividade Aspecto Ambiental Âmbito Impacto Potencial 

Início da aquisição de 
propriedades Valor da terra Social Aumento do valor da terra 

 
 
 

Fase Componente Atividade Aspecto Ambiental Âmbito Impacto Potencial 

Im
pl

an
ta

çã
o 

Físico 

Terraplenagem e obras civis Topografia Ambiental Aumento da susceptibilidade do 
solo para erosão e escorregamento 

Terraplenagem e obras civis  Águas superficiais Ambiental 

Alteração da qualidade das águas 
superficiais devido à 

movimentação de sedimentos e 
concretagem 

Movimentação de veículos e 
máquinas, terraplenagem e 
operação de equipamentos 

Emissão atmosférica Ambiental 
e Social Alteração da qualidade do ar 

Obras civis e de montagem Resíduos sólidos Ambiental 

Alteração da qualidade do solo 
e/ou das águas subterrâneas devido 

à disposição inadequada de 
resíduos sólidos 

Implantação dos ramais 
rodoviário e ferroviário Visual Ambiental 

e Social Alteração da paisagem natural 

Biótico 

Limpeza da faixa de 
implantação dos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Supressão Ambiental Perda de vegetação e habitat 

Terraplenagem, obras civis, 
operação de veículos, 

máquinas e equipamentos 
Fauna Ambiental Afugentamento e distúrbios à 

fauna 

Implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário. Fauna/Flora  Ambiental Perda de conectividade e 

permeabilidade 

Implantação da ponte do 
ramal rodoviário no rio 

Tibagi.       
Fauna Ambiental Alteração da comunidade 

bentônica 

Socioeconômico 

Operação de veículos, 
máquinas e equipamentos Ruído Ambiental 

e Social 
Incômodo à vizinhança             

devido ao ruído 

Implantação dos ramais 
rodoviário e ferroviário Mão de obra Social Mobilização de mão de obra 

Contratação de trabalhadores 
e de serviços terceirizados, 

aquisição de materiais e 
equipamentos 

Tributos Social Aumento da arrecadação tributária 

Conclusão da fase de 
implantação Mão de obra Social Desmobilização de mão de obra 

Terraplenagem e obras civis Patrimônio 
arqueológico Social Alteração do patrimônio 

arqueológico 

Implantação dos ramais 
rodoviário e ferroviário Infraestrutura Social Transtorno ao tráfego local 
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Implantação do ramal 
ferroviário em propriedades 

de terceiros 

Uso e ocupação do 
solo Social Interferência em propriedades         

de terceiros 

Implantação dos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Uso e ocupação do 
solo 

Social e 
Ambiental 

Alteração de uso e              
ocupação do solo 

Implantação da ponte do 
ramal rodoviário no rio 

Tibagi.       
Navegação Social Alteração das condições de 

navegabilidade do rio Tibagi 

 

Fase Componente Atividade Aspecto Ambiental Âmbito Impacto Potencial 

O
pe

ra
çã

o 

Físico 

Movimentação de veículos 
(caminhões, locomotiva) com 
cargas de produtos químicos 

nos ramais rodoviário e 
ferroviário 

Produtos químicos Ambiental 

Alteração da qualidade do solo 
e/ou das águas devido a 

vazamento/derramamento de 
produtos químicos 

Movimentação de veículos 
(carros, caminhões, 

locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Emissão atmosférica Ambiental 
e Social Alteração da qualidade do ar 

Biótico 

Movimentação de veículos 
(carros, caminhões, 

locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Fauna Ambiental 
Aumento do risco de 

atropelamento e distúrbios                  
à fauna  

Socioeconômico 

Movimentação de veículos 
(carros, caminhões, 

locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Infraestrutura Social Interferência na                
infraestrutura viária local 

Movimentação de veículos 
(carros, caminhões, 

locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Acidente Social Aumento do risco de       
ocorrência de acidentes 

Operação do ramal 
ferroviário Logística Social Melhoria das condições logísticas 

Movimentação de veículos 
(carros, caminhões, 

locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário 

Ruído Ambiental 
e Social 

Incômodo à vizinhança             
devido ao ruído  

Contratação de trabalhadores Mão de obra Social Criação de empregos 

 
Para efeito de interpretação e identificação dos impactos ambientais, estudou-se o 
ambiente a partir dos fatores ambientais componentes dos meios físico, biótico e 
socioeconômico, apresentados na Tabela 3.1.2-2, e sua relação com as atividades 
potencialmente impactantes do empreendimento. Nessa etapa, foram consideradas, 
inclusive, as diretrizes ambientais, congregando-se todos os aspectos do estudo. 
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3.1.3 Quadro Geral de Avaliação 
Uma vez identificados e avaliados os impactos, um quadro síntese - organizado de 
acordo com o meio ambiente afetado e a respectiva fase do empreendimento - 
permitiu confrontá-los com os atributos acima descritos. 
A  avaliação  dos  impactos  ambientais  nas  áreas  envolvidas,  e  a  consequente  
proposição de medidas mitigadoras ou potencializadoras a serem aplicadas, foram 
elaboradas com base no grau de alteração ocorrido nos fatores ambientais. 

3.2 Fase de Planejamento 

3.2.1 Meio Físico/Biótico 

3.2.1.1 Alteração da qualidade ambiental 
Aspecto ambiental 

Elementos ambientais dos meios físico e biótico. 
Fator potencialmente gerador de impacto 

Elaboração do projeto dos ramais rodoviário e ferroviário, sem considerar a variável 
ambiental. 

Fundamentação técnica 
Os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação de um determinado 
empreendimento podem ser previstos. Com isso, há possibilidade de fazer a mitigação 
ou potencialização do impacto. Para tanto, é necessário que na fase de planejamento do 
empreendimento sejam consideradas e respeitadas às limitações ambientais da região.  
Esse  EIA/RIMA  cumpre  com  a  tarefa  de  indicar  os  principais  impactos  a  serem  
mitigados e monitorados durante a fase de implantação e operação do 
empreendimento. 

O projeto dos ramais rodoviário (incluindo uma ponte no rio Tibagi) e ferroviário deve 
contemplar os procedimentos e medidas a serem implementadas para minimizar 
impactos  ambientais  e  prevenir  acidentes  que  gerem  risco  à  vida  humana  e  ao  meio  
ambiente, durante a fase de implantação e de operação do empreendimento. 

Com a adoção de medidas preventivas e métodos adequados na implantação e 
operação do empreendimento, indicadas no presente relatório, o risco potencial de 
alteração da qualidade ambiental pela omissão desta variável no projeto é considerado 
praticamente ausente. 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local, regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível 1 
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Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das 
medidas: 

Alto  

Área de influência: ADA, AID e AII  

Medidas mitigadoras 
Planejar as atividades da fase de implantação dos ramais rodoviário e ferroviário 
considerando as características ambientais da região; 
Contemplar os aspectos ambientais e de segurança na elaboração do projeto; 

Contemplar medidas para mitigação dos impactos negativos. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

Empreendedor. 
Prognóstico após implementação das medidas 

O risco potencial de alteração da qualidade ambiental devido à omissão desta variável 
no projeto será nulo. 

3.2.2 Meio Socioeconômico 

3.2.2.1 Aumento da expectativa da população quanto à implantação do empreendimento 
Aspecto ambiental 
Expectativa da população. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Elaboração do projeto dos ramais rodoviário e ferroviário. 

Fundamentação técnica 
A implantação do ramal ferroviário de 23,1 km em Ortigueira-PR e do ramal 
rodoviário de 18,8 km (incluindo uma ponte no rio Tibagi)  que passará por Telêmaco 
Borba-PR e Ortigueira-PR, poderá gerar expectativas na população próxima à região 
do empreendimento. 
Essas expectativas estão relacionadas com a geração de empregos e a definição do 
traçado dos ramais e suas influências na região. Trata-se de um fenômeno frequente 
durante a implantação de novos empreendimentos. 
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Para a fase de implantação do ramal ferroviário a demanda de mão de obra será de 
aproximadamente 200 trabalhadores, enquanto que para a implantação do ramal 
rodoviário será de 180 trabalhadores. 

A demanda de mão de obra para estes projetos será predominante de profissionais com 
formação técnica para a implantação de ferrovia e rodovia. Apesar disso, poderá ser 
utilizada mão de obra local, pois a região onde serão implantados os ramais há 
potencial para fornecimento desta mão de obra. 

Para a implantação do ramal ferroviário serão investidos aproximadamente R$ 68 
milhões, e para o ramal rodoviário serão R$ 48 milhões. 

A curiosidade sobre a definição do traçado é outro fator gerador de expectativa na 
população da região, quanto à aquisição de propriedades, preocupação com ruído e 
riscos de acidentes, alteração da paisagem, etc. 
Assim, a implantação do empreendimento poderá provocar reações positivas e/ou 
negativas. 
De qualquer forma, a divulgação do empreendimento junto à população local é 
fundamental para esclarecer todas as eventuais dúvidas geradas, e esclarecer os 
procedimentos de contratação de mão de obra na fase de implantação. 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo e Negativo + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades potencializadoras: Alta  

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: AID e AII  

 

Medidas mitigadoras e potencializadoras 
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Divulgar informações gerais sobre o projeto de implantação dos ramais ferroviário e 
rodoviário, assim como, sobre os impactos positivos e negativos gerados pelo projeto 
nas fases de implantação e operação através do Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

Empreendedor. 
Prognóstico após implementação das medidas 

O aumento da expectativa da população quanto à implantação dos ramais praticamente 
não ocorrerá devido à divulgação das informações do projeto pela KLABIN. 

3.2.2.2 Aumento do valor da terra 
Aspecto ambiental 

Valorização do preço da terra. 
Fator potencialmente gerador de impacto 

Início da aquisição de propriedades. 
Fundamentação técnica 

A divulgação do projeto de implantação dos ramais ferroviários e rodoviários da 
KLABIN  deverá  proporcionar  um  crescimento  no  valor  das  terras  da  região  antes  e  
após a sua implantação. O crescimento anterior ao projeto seria relacionado à 
necessidade de aquisição das terras para implantação dos ramais, enquanto que o 
crescimento posterior à execução do projeto seria relacionado à expectativa da 
chegada de novos empreendimentos e do desenvolvimento da região. 

A valorização das terras ocorre, especialmente, devido ao interesse da KLABIN em 
adquirir terrenos na região. 

O traçado do ramal rodoviário encontra-se aproximadamente 13,3 km em estradas já 
existentes, e toda sua extensão localiza-se dentro de propriedades da KLABIN. 
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Figura 3.2.2.2-1 – Traçado do ramal rodoviário com indicação das áreas pertencentes à 
KLABIN. 

 

O traçado do ramal ferroviário em seu maior trajeto acompanha estradas rodoviárias já 
existentes, principalmente a estrada do Minuano e Estrada da Campina. Algumas 
partes do traçado estão em propriedades da KLABIN, conforme pode ser observado na 
Figura a seguir. 

 
Figura 3.2.2.2-2 – Traçado do ramal ferroviário com indicação das áreas pertencentes à 
KLABIN. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo  + 

Forma de incidência: Indireta  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível 1 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 
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 Qualitativo Quantitativo 

Relevância: Média 2 

Possibilidades potencializadoras: -  

Grau de resolução das medidas: -  

Área de influência: ADA e AID  

 
Medidas potencializadoras 

A valorização das terras é inerente ao processo, e independente do propósito da 
KLABIN, uma vez que demandará maiores recursos para a compra de terras. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
Não há. 

Prognóstico após implementação das medidas 
Não há. 

3.3 Fase de Implantação 

3.3.1 Meio Físico 

3.3.1.1 Aumento da susceptibilidade do solo para erosão e escorregamento 
Aspecto ambiental 

Topografia. 
Fator potencialmente gerador de impacto 

Terraplenagem e obras civis. 
Fundamentação técnica 

Os impactos ambientais sobre os aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos 
identificáveis para a implantação e operação do empreendimento restringem-se aos 
processos de dinâmica superficial. Isso ocorre devido aos efeitos restritamente 
localizados, tanto para a implantação como para a operação dos ramais ferroviários e 
rodoviários, sendo considerados impactos praticamente insignificantes nessa última 
fase. 

O terreno previsto para os ramais será reconfigurado através de atividades de 
terraplenagem, sendo que serão precedidas de limpeza do terreno com a remoção do 
solo  orgânico  existente.  Na  etapa  final  de  implantação  dos  ramais,  esse  solo  vegetal  
será reutilizado.  

Segundo o diagnóstico ambiental, no Planalto de Ortigueira é alta a vulnerabilidade a 
movimentos de massa, queda de blocos e erosão por águas superficiais, onde 
predominam Latossolos e Argissolos, com textura argilosa, associados a relevo com 
moderada/alta declividade. Nos taludes de cortes e de aterros deve ser feita proteção 
vegetal e drenagem bem dimensionada e adequada às características do solo local. 
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Com a adoção dos devidos cuidados ambientais, nenhuma das obras previstas 
apresentam riscos ambientais preocupantes. 
O projeto de implantação prevê medidas de proteção do terreno com caráter 
preventivo para transporte de sedimentos aos cursos de água no entorno. Está sendo 
planejada execução preferencial das obras de terraplanagem em períodos não 
chuvosos, a fim de reduzir a possibilidade de processos erosivos devido à 
suscetibilidade do terreno.  

Construção de drenagem temporária, evitando assoreamento dos corpos de água, 
estruturas para contenção de material, minimização do tempo de exposição das áreas 
sem cobertura vegetal e de característica friável, acompanhamento e supervisão 
ambiental das obras são algumas das medidas a serem adotadas durante a implantação 
do projeto. 
Os equipamentos a serem utilizados durante a execução da terraplenagem e 
infraestrutura, corresponderão a tratores de lâmina, pás carregadeiras, escavadeiras, 
caminhões pipa, basculantes e carretas, dentre outros. 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: ADA  

 
Medidas mitigadoras 

Estocar em local adequado, a camada orgânica superior do solo, para reutilização 
posterior (por exemplo, em projeto paisagístico); 

Construir drenagem temporária para retenção de sólidos e/ou, caso sejam utilizadas as 
drenagens já existentes, implantar algum tipo de retenção de sólidos; 
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Minimizar o tempo de exposição das áreas sem cobertura vegetal na fase de obras; 

Implantar os ramais ferroviário e rodoviário, preferencialmente, em períodos não 
chuvosos. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
As modificações no terreno serão irreversíveis, porém os impactos causados durante 
as obras como erosão e escorregamento serão contidos através da realização das 
medidas implantadas. 

 

3.3.1.2 Alteração da qualidade das águas superficiais devido à movimentação de 
sedimentos e concretagem 
Aspecto ambiental 

Águas superficiais. 
Fator potencialmente gerador de impacto 

Terraplenagem e obras civis. 
Fundamentação técnica 

Durante a fase de implantação dos ramais ferroviário e rodoviário (incluindo uma 
ponte sobre o rio Tibagi), principalmente durante as atividades de terraplenagem e de 
implantação da ponte sobre o rio Tibagi, poderá ocorrer movimentação de sedimentos 
causando o aumento de turbidez e assoreamento dos cursos d’água. 

Para a terraplenagem, o projeto de implantação prevê medidas de proteção do terreno 
com caráter preventivo para transporte de sedimentos aos cursos de água no entorno. 
Está sendo planejada execução preferencial das obras de terraplanagem em períodos 
não chuvosos, a fim de reduzir a possibilidade de processos erosivos devido à 
suscetibilidade do terreno.  
Construção de drenagem temporária, evitando assoreamento dos corpos de água, 
estruturas para contenção de material, minimização do tempo de exposição das áreas 
sem cobertura vegetal e de característica friável, acompanhamento e supervisão 
ambiental das obras são algumas das medidas a serem adotadas durante a implantação 
do projeto. 

No caso específico da ponte, as 52 estacas/tubulões (2 linhas de 26) serão de concreto 
armado com camisa metálica, de tal forma que a contaminação da água por turbidez 
será evitada. 
Vale  ressaltar  que  a  ponte  será  de  concreto  pré-moldado,  evitando-se  assim maiores  
risco de contaminação das águas por concreto. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 
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 Qualitativo Quantitativo 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível  1 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 3 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Construir drenagem temporária para retenção de sólidos e/ou, caso sejam utilizadas as 
drenagens já existentes, implantar algum tipo de retenção de sólidos; 
Minimizar o tempo de exposição das áreas sem cobertura vegetal na fase de obras; 

Manter parte do projeto da ponte com estrutura de concreto pré-moldado; 
Manter o projeto de implantação das estacas/tubulões da ponte utilizando a camisa 
metálica; 
Implantar os ramais ferroviário e rodoviário, preferencialmente, em períodos não 
chuvosos. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

O  carregamento  de  sedimentos  nas  obras  da  ferrovia  e  rodovia,  através  de  água  de  
chuva, será evitado pela adoção de drenagens temporárias com sistemas de retenção 
de sólidos e a redução do tempo de exposição do solo sem cobertura vegetal. Na obra 
da ponte, a qualidade da água não será alterada pelo concreto com a utilização da 
camisa metálica e das estruturas de concreto pré-moldado. 

3.3.1.3 Alteração da qualidade do ar 
Aspecto ambiental  
Emissão atmosférica. 
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Fator potencialmente gerador de impacto 

Movimentação de veículos e máquinas, terraplenagem e operação de equipamentos. 
Fundamentação técnica 

Esse impacto está relacionado com o aumento do tráfego de veículos e operação de 
equipamentos (máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação) à 
combustão durante a fase de implantação dos ramais ferroviário e rodoviário.  
O aumento do tráfego nessa região deverá provocar um aumento de poluentes na 
atmosfera (CO, CO2, NOx, SOx, etc.). Além disso, outro vetor de impacto é a geração 
de poeira relacionada ao tráfego em estradas não pavimentadas, que poderá ser 
transportada em função do regime de ventos da região. 
A movimentação de materiais como brita, também podem gerar a dispersão de 
materiais particulados. 
As emissões fugitivas de poeira serão controladas por aspersão de água, 
principalmente nas épocas de pouca chuva. 
Para as obras do ramal rodoviário estão previstas aproximadamente 30 máquinas e 
equipamentos de terraplenagem e pavimentação. 
De acordo com o laudo da qualidade do ar realizado na região próxima à futura fábrica 
da KLABIN em Ortigueira, todos os parâmetros monitorados da qualidade do ar 
apresentam-se abaixo do padrão secundário segundo a Resolução CONAMA nº 
003/90. Portanto, as obras de implantação devem manter a qualidade do ar local, 
notadamente em relação ao material particulado nas estradas de acesso. 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Baixa 1 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Alto  
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 Qualitativo Quantitativo 

Área de influência: ADA e AID  

 
Medidas mitigadoras 

Avaliar a possibilidade de cobrir a carga de caminhões que transportam terra ou de 
controlar o nível da carga para reduzir a emissão de poeira; 

Incentivar a circulação dos veículos em baixa velocidade para evitar a emissão de 
poeira e material particulado; 

Monitorar a emissão de fumaça preta através da escala de Ringelmann e estabelecer 
medidas de controle quando necessário; 

Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 
Implantar o Implantar o Plano Ambiental de Construção - PAC. 

 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A alteração da qualidade do ar devido à movimentação de veículos e operação de 
equipamentos será praticamente nula após a adoção das medidas mitigadoras 
propostas. 
 

3.3.1.4 Alteração da qualidade do solo e/ou das águas subterrâneas devido à disposição 
inadequada de resíduos sólidos 
Aspecto ambiental 
Solo e água subterrânea. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Obras civis e de montagem. 

Fundamentação técnica 
Esse impacto potencial está associado à disposição inadequada de resíduos sólidos 
gerados durante as atividades de obras civis e de montagem, os quais poderão alterar a 
qualidade do solo e das águas subterrâneas. 

Na fase de implantação dos ramais ferroviário e rodoviário serão gerados diversos 
tipos de resíduos sólidos, como plástico, papel, metais, etc. 

No  local  da  obra  será  implantada  a  coleta  seletiva  dos  resíduos  sólidos,  onde  serão  
utilizados recipientes apropriados e identificados de acordo com o padrão de cores 
estabelecidos pela gestão ambiental da KLABIN, conforme apresentado na Tabela a 
seguir. 

Tabela 3.3.1.4/1. Padrão de cores para armazenamento de resíduos. 
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Os resíduos sólidos coletados serão armazenados em um depósito de armazenamento 
temporário e toda baia deve ser identificada com o nome do resíduo armazenado. 

Grande parte dos resíduos sólidos gerados na fase de obra terá destinação final 
ambientalmente adequada, ou seja, serão destinados para reutilização, reciclagem, 
incineração, coprocessamento, etc. 
Os resíduos da obra como entulho, concreto endurecido, etc. poderão ser destinados ao 
aterro utilizado na fase de construção da fábrica de papel e celulose da KLABIN ou 
outra destinação devidamente licenciada. 

O controle adequado dos resíduos sólidos pelo recolhimento, acondicionamento, 
transporte e destinação de acordo com a natureza do mesmo, minimizará os possíveis 
impactos ambientais. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível 1 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: ADA  

Resíduo Cor 

Papel / Papelão / Plástico / Vidro Azul 

Metais Vermelho 

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 

Orgânico Verde 

Resíduo de construção civil Cinza 
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Medidas mitigadoras 
Implantar o Plano Ambiental de Construção – PAC. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A alteração da qualidade do solo e das águas subterrâneas devido à disposição 
inadequada de resíduos sólidos não ocorrerá com a implementação do PAC. Assim, 
não haverá contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

 

3.3.1.5 Alteração visual da paisagem natural 
Aspecto ambiental  
Visual. 

 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 
Fundamentação técnica 

A implantação dos ramais ferroviário e rodoviário (incluindo a ponte sobre o rio 
Tibagi) alterará a paisagem natural, estabelecendo novas referências e inserindo 
elementos novos à paisagem ambiental perceptiva da região. Esse impacto potencial 
está associado à supressão de vegetação, obras de terraplenagem, movimentação de 
veículos, maquinários e pessoas. 
De acordo com o Diagnóstico Ambiental, os ramais ferroviário e rodoviário estão 
inseridos totalmente nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, onde são 
constatados usos relacionados à silvicultura, vegetação, cultivos, isoladamente uma 
pequena área de campo/pastagem, caracterizando uma paisagem tipicamente natural. 
Em torno do empreendimento se observam vastas áreas de silvicultura, especialmente 
no trecho rodoviário que percorre pelo município de Telêmaco Borba até o rio Tibagi. 
A área total prevista para ocupação do empreendimento que apresenta usos da 
silvicultura corresponde a 53,2, o equivalente a 139 hectares de terra. 
O rio Tibagi é atravessado pela rodovia que o transporá através de ponte em um trecho 
de aproximadamente 380 metros de comprimento.  
As culturas atingidas pelo empreendimento compõem uma área de 88 hectares, 
correspondentes a 34% da ADA, sendo esse o segundo tipo de uso mais atingido pelo 
projeto. 

Das demais sobreposições de uso com o empreendimento, 12,4% são áreas de mata e 
0,4% apresentam outros usos diversos. 
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Figura 3.3.1.5-1: Área de silvicultura nas 
proximidades da futura unidade industrial 
da Klabin em Ortigueira-PR. 

 
Figura 3.3.1.5-2: Área rural em Telêmaco 
Borba, passo da futura rodovia. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Imediato 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Pouco mitigável  

Grau de resolução das medidas: Baixo  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Utilizar o máximo das estradas existentes para a implantação do ramal rodoviário; 

Utilizar o máximo a proximidade com as estradas existentes para a implantação do 
ramal ferroviário. 
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Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A alteração paisagística da implantação dos ramais ferroviário e rodoviário será 
inevitável, porém com a otimização do uso de estradas existentes esse impacto será 
reduzido. 
 

3.3.2 Meio Biótico 

3.3.2.1 Perda de vegetação e habitat  
Aspecto ambiental 
Supressão. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Limpeza da faixa de implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 

Fundamentação técnica 
A limpeza da faixa de domínio do ramal ferroviário da KLABIN para sua implantação 
ocorrerá numa extensão de 23,1 km e largura de 30 m (15 m de cada lado, a partir do 
eixo da ferrovia). No caso do ramal rodoviário a limpeza ocorrerá numa extensão de 
18,8 km e largura de 30 m (15 m de cada lado, a partir do eixo da rodovia). 
O local previsto para implantação dos ramais é composta em sua maioria por áreas de 
reflorestamento de pinus e eucalipto, e também áreas de floresta nativa e cultivos. 
Na implantação do ramal rodoviário será necessária também à remoção de vegetação 
em Áreas de Preservação Permanente – APP nas margens do rio Tibagi no local onde 
será construída a ponte que interligará as duas margens. 

Para a definição dos traçados dos ramais ferroviário e rodoviário (incluindo a ponte) 
foram avaliadas alternativas de traçados com objetivo de minimizar os impactos 
socioambientais. Nessa avaliação foram considerados vários aspectos, tais como: 
máxima utilização de estradas existentes, interferência em Área de Proteção 
Permanente – APP, supressão de vegetação, seccionamento de propriedades menor 
tamanho da ponte, etc. 

Como apresentado, o traçado escolhido do ramal rodoviário considerou a passagem 
por áreas já antropizadas, com objetivo de minimizar a supressão de vegetação, 
principalmente em APP, com isso o impacto ambiental da supressão do 
empreendimento será eventual e de baixa magnitude. 

A intervenção proposta para as APPs atende a Resolução CONAMA nº 369/2006, por 
ser uma intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 
ambiental, observados os parâmetros da Resolução. 
A  KLABIN  solicitará  junto  ao  Instituto  Ambiental  do  Paraná  –  IAP  a  Autorização  
para Supressão da Vegetação. 
O levantamento preciso das áreas de APP e a confecção de mapas detalhados será 
objeto do processo de autorização para supressão da vegetação. 
 



128069.10-1000-M-1500 
 

  25 
 

 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Solicitar junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Autorização para Supressão 
da Vegetação; 
Implantar o Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre; 

Realizar a compensação da vegetação nativa suprimida; 
Realizar o acompanhamento ambiental da obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A supressão da vegetação e a perda de habitat terrestre serão inevitáveis para a 
implantação dos ramais, porém o acompanhamento ambiental da obra através do Plano 
Ambiental de Construção – PAC minimizará a supressão, e consequentemente a perda 
de habitat terrestre. Além disso, a vegetação nativa suprimida será compensada em 
local apropriado criando novos hábitat terrestres nesse local. 
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3.3.2.2 Afugentamento e distúrbios à fauna  
Aspecto ambiental 
Fauna. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Terraplenagem, obras civis, operação de veículos, máquinas e equipamentos. 

Fundamentação técnica 
As atividades de terraplenagem, obras civis, montagem durante a fase de implantação 
poderão causar o afugentamento e distúrbios à fauna existente na região. 
Esse impacto potencial está associado à operação de veículos, máquinas e 
equipamentos, supressão de vegetação e emissão de ruído durante a fase de 
implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 

A KLABIN solicitará junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Autorização para 
Resgate e Afugentamento de Fauna, anteriormente ao início das atividades do 
Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre proposto. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Imediato 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Grau de resolução das medidas: Baixa  

Área de influência: ADA  

 
Medidas mitigadoras 

Solicitar junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Autorização para Resgate e 
Afugentamento de Fauna; 
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Realizar o acompanhamento ambiental da obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC; 
Realizar a compensação da vegetação nativa suprimida; 

Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 
Implantar o Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
O afugentamento e distúrbios da fauna devido às atividades de implantação dos ramais 
irão ocorrer. Porém, com a adoção das medidas mitigadoras esse impacto poderá ser 
parcialmente mitigável. 

3.3.2.3 Perda de conectividade e permeabilidade  
Aspecto ambiental 

Fauna/Flora. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 
 

 
Fundamentação técnica 

A divisão de um hábitat em função da instalação de uma rodovia e/ou ferrovia irá criar 
dois fragmentos com áreas nucleares menores e maior proporção de bordas, 
afugentando algumas espécies e atraindo outras. A tendência é que ocorra inicialmente 
uma distribuição espacial da variação genética e, posteriormente, menor diversidade 
genética, fatores que reduzirão a viabilidade das populações. Da mesma forma, 
subpopulações menores são mais vulneráveis a pressões ambientais. Além disso, a 
fragmentação do hábitat provoca a perda de conectividade (rotas de movimentação 
entre os hábitat) e a perda da permeabilidade (fluxo entre os hábitat) (LAUXEN, 
2012). 
Ainda que as consequências da fragmentação dependam de fatores diversos e 
complexos, como a configuração da paisagem essencial para o entendimento dos 
padrões de resposta das espécies (FAHRIG, 2003), parte dos fragmentos diretamente 
afetados poderão sofrer alterações na estrutura, composição e dinâmica (EIA/RIMA 
Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul). 

A implantação do ramal rodoviário de 18,8 km ocorrerá em aproximadamente 13,3 km 
em estradas já existentes (Estrada do Imbauzinho, Estrada Pinheiro Novo e Estrada 
“D”),  que  corresponde  a  70%  da  extensão  total.  Além  disso,  o  traçado  do  ramal  
rodoviário passará, em sua maioria, por áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto. 

Da mesma forma, o ramal ferroviário de 23,1 km de extensão será implantado com 
máxima aderência e acompanhamento de estradas rodoviárias já existentes, Estrada do 
Minuano e Estrada da Campina. Esse ramal também passará, em sua maioria, por áreas 
de reflorestamento de pinus e eucalipto, e de cultivos. 
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Nesse caso da implantação dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN, com 
exceção da ponte sobre o rio Tibagi, não haverá significativa fragmentação de hábitat 
na maior parte dos traçados, e seus consequentes impactos como perda de 
conectividade e permeabilidade; conforme mencionado, os ramais serão implantados, 
em sua grande maioria, em estradas existentes e/ou paralelas a elas. Especificamente 
para a construção da ponte do ramal rodoviário no rio Tibagi haverá fragmentação de 
parte da mata ciliar e consequentemente perda parcial de conectividade e 
permeabilidade nesse local. 
Ainda  com  relação  à  ponte,  é  importante  salientar  que  no  vão  situado  sobre  as  
margens do rio Tibagi (talude natural – mata ciliar) não ocorrerá significativa perda de 
conectividade e permeabilidade, visto que nessa área serão implantadas as 
estacas/tubulões em concreto armado que causam impactos pontuais ao solo, 
mantendo assim às características naturais no entorno. Conforme pode ser observado 
na Figura a seguir. 

 
Figura 3.3.2.3-1 – Perfil da ponte sobre o rio Tibagi com detalhe do vão situado 
sobre as margens do rio Tibagi (talude natural) onde não ocorrerá significativa 
perda de conectividade e permeabilidade. 
 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto e indireto  

Área de abrangência:  Local, Regional e estratégico 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Imediato 1 
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 Qualitativo Quantitativo 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Pouco mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA, AID e AII  

 
 

Medidas mitigadoras 
Realizar a implantação da ponte nas margens, de tal forma que a intervenção seja 
restrita às perfurações das estacas/tubulões; 
Manter e preservar as características naturais nas margens do rio Tibagi, onde serão 
implantadas estacas/tubulões, permitindo a conectividade e permeabilidade da fauna 
terrestre neste local. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A construção dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN não acarretará na perda 
significativa de conectividade e permeabilidade, pois os ramais serão implantados, em 
sua grande maioria, em estradas existentes e/ou paralelas a elas e em áreas de 
silvicultura. Além disso, na área de construção da ponte o método construtivo utilizado 
(estacas/tubulões), restringirá a fragmentação de hábitat apenas na base das 
estacas/tubulões, não perdendo a conectividade e permeabilidade da fauna terrestre 
neste local. 

3.3.2.4 Alteração da comunidade bentônica  
Aspecto ambiental 

Fauna. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Implantação da ponte do ramal rodoviário no rio Tibagi. 
Fundamentação técnica 

A implantação do ramal rodoviário contempla a construção de uma ponte sobre o rio 
Tibagi. 
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Essa ponte será de concreto pré-moldado e protendido com 11 vãos de 34,55m, 
abrangendo os 380 m de extensão da ponte. No total, serão implantadas no leito do rio 
Tibagi 52 estacas/tubulões (2 linhas de 26) em concreto armado com camisa metálica, 
que servirão de base para as 55 longarinas (vigas), responsáveis pela sustentação das 
sobre-lajes pré-moldadas da ponte. 

A implantação das 52 estacas/tubulões no leito do rio causará alteração pontual da 
comunidade bentônica devido à escavação necessária para fixação das mesmas. O 
restabelecimento dessa comunidade e o processo de sucessão deverão ocorrer rápidos, 
tomando curso similar da comunidade original.  

A instalação da estrutura da ponte (estacas/tubulões) possibilitará também a fixação de 
comunidade bentônica adaptada a esse tipo de substrato (duro). 

O desenvolvimento de uma comunidade no substrato novo é bastante rápido e com o 
tempo,  novas  espécies  irão  se  estabelecer,  como  peixes  de  tocas  e  outros  que  virão  
alimentar-se da nova comunidade. 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Imediato 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Pouco mitigável  

Grau de resolução das medidas: Baixo  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Minimizar, no que possível, os blocos de fundação da ponte; 

Implantar o Plano Ambiental de Construção. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
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Prognóstico após implantação das medidas 

A implantação da ponte causará alteração pontual da comunidade bentônica devido à 
escavação necessária para fixação das estacas/tubulões, porém o restabelecimento 
dessa comunidade e o processo de sucessão deverão ocorrer rápidos, tomando curso 
similar da comunidade original. A instalação da estrutura da ponte (estacas/tubulões) 
possibilitará também a fixação de comunidade bentônica adaptada a esse tipo de 
substrato (duro). 

 

3.3.3 Meio Socioeconômico 

3.3.3.1 Mobilização de mão de obra 
Aspecto ambiental 

Mão de obra. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Implantação dos ramais rodoviário e ferroviário. 
Fundamentação técnica 

Para a fase de implantação do ramal ferroviário a demanda de mão de obra será de 
aproximadamente 200 trabalhadores enquanto que para a implantação do ramal 
rodoviário será de 180 trabalhadores. 
A demanda de mão de obra para este projeto será predominante de profissionais com 
formação técnica para a implantação de ferrovia e rodovia. Apesar disso, poderá ser 
utilizada mão de obra local, pois a região onde serão implantados os ramais tem 
potencial para fornecimento desta mão de obra. 
Como apresentado no Diagnóstico Ambiental, os empregos em Telêmaco Borba-PR 
concentram-se basicamente no setor industrial e no comércio e serviço. Já Ortigueira-
PR, apresenta grande dependência com a administração pública, no que tange a oferta 
de trabalho. Este setor é responsável por 36,3% da oferta de empregos, enquanto que o 
comércio e serviço, segundo maior contribuinte da contratação de mão de obra. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo  + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 
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 Qualitativo Quantitativo 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Grande 3 

Relevância: Alta 3 

Possibilidades potencializadoras: Alta  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: AID e AII  

 
Medidas potencializadoras 

Promover a divulgação das vagas disponíveis; 
Priorizar a contratação de mão de obra local; 

Implantar Programa de Comunicação Social. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após a implementação das medidas 

A população da região será beneficiada com a abertura de novas vagas de trabalho, 
principalmente devido às ações de divulgação das vagas disponíveis e da priorização 
da contratação de mão de obra local. 
 

3.3.3.2 Incômodo à vizinhança devido ao ruído 
Aspecto ambiental 

Ruído. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Operação de veículos, máquinas e equipamentos. 
Fundamentação técnica 

A operação de veículos, máquinas e equipamentos durante a fase de implantação 
poderá alterar o nível de ruído da região. 

Esse impacto potencial está associado à operação de veículos, máquinas e 
equipamentos, sendo determinado pelo grau de exposição de pressão sonora nos 
receptores (seres humanos e fauna), como resultado final do processo de 
lançamento/emissão e sua dispersão e transporte. 

As máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação emitem ruídos 
próximos de 100 dB. 
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De acordo com o Laudo de Ruídos realizado na área de influência do traçado do ramal 
rodoviário,  os  níveis  de  ruído  na  região  são  de  baixa  intensidade,  em função  de  não  
haver na região atividade industrial e comercial significativa. 

Segundo o Diagnóstico Ambiental, existem sítios/fazendas, dos quais alguns que 
formam a comunidade Faxinal dos Machados, e alguns comércios próximos ao ramal 
ferroviário. No caso do ramal rodoviário a ocupação mais próxima é a Comunidade de 
Campina dos Pupos que está a cerca de 2.000 m. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Baixa  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 

Rodízio na operação de equipamentos, caso os níveis de ruído ultrapassem os valores 
aceitáveis; 

Instalar silenciadores, atenuadores e absorvedores de energia sonora quando 
necessário e viável; 

Implantar o Implantar o Plano Ambiental de Construção – PAC; 
Reduzir a realização de trabalhos em períodos noturnos. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 
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Prognóstico após implantação das medidas 

Nos trechos do ramal ferroviário próximos a sítios/fazendas e comércios poderá haver 
incômodo por ruído, porém esse ruído será temporário e será reduzido de acordo com 
o avanço da obra que é linear. 

3.3.3.3 Aumento na arrecadação tributária 
Aspecto ambiental 
Tributos. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Contratação de trabalhadores e dos serviços terceirizados, aquisição de materiais e 
equipamentos. 
Fundamentação técnica 

As atividades de contratação de trabalhadores e de serviços terceirizados, aquisição de 
materiais e equipamentos para a fase de implantação proporcionarão aumento da 
arrecadação tributária nas esferas municipal, estadual e federal. 
A aquisição de material e a demanda por outros serviços em Telêmaco Borba, 
Ortigueira e cidades vizinhas representam a influência direta da obra em relação à 
arrecadação de tributos. 

Não apenas materiais e afins devem ser considerados, como também a aquisição de 
um número diversificado de produtos do mercado dessas cidades. São atividades 
comerciais e de serviços que, certamente, deverão revigorar o setor terciário da região. 
O aumento da arrecadação tributária poderá reverter em melhorias da infraestrutura 
básica do município de Telêmaco Borba-PR e Ortigueira-PR, tanto no setor produtivo, 
quanto na área de atendimento das necessidades sociais dos municípios. 

Para a implantação do ramal ferroviário serão investidos R$ 68 milhões, enquanto que 
para a implantação do ramal rodoviário serão investidos R$ 48 milhões, somando um 
total de R$ 116 milhões em investimentos. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo  + 

Forma de incidência: Direto e indireto  

Área de abrangência:  Regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Irreversível 2 
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 Qualitativo Quantitativo 

Magnitude: Grande 3 

Relevância: Alta 3 

Possibilidades potencializadoras: Alta  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: AID e AII  

 
Medidas potencializadoras 

Solicitar aos prestadores de serviços as certidões negativas de débitos municipal, 
estadual e federal; 

Contratar empresas preferencialmente em Telêmaco Borba-PR e Ortigueira-PR; 
Comprar materiais e equipamentos preferencialmente em Telêmaco Borba-PR e 
Ortigueira-PR. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A arrecadação tributária será maximizada com a adoção das medidas 
potencializadoras propostas, de tal forma que o poder público, principalmente dos 
municípios citados, será beneficiado, possibilitando a realização de maiores 
investimentos na infraestrutura produtiva e social do município. 

3.3.3.4 Desmobilização da mão de obra 
Aspecto ambiental 

Mão de obra. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Conclusão da fase de implantação. 
Fundamentação técnica 

A implantação dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN é necessária a 
contratação  de  trabalhadores,  e  após  o  período  do  pico  da  obra  é  iniciada  a  
desmobilização dos trabalhadores contratados. 
O processo de desmobilização da mão de obra é inevitável durante a fase de 
implantação de qualquer empreendimento, porém, vale ressaltar que a quantidade de 
trabalhadores contratados para a fase de implantação desse projeto não é tão grande 
quando comparado à implantação de uma fábrica de celulose e papel.  
Na eventualidade de existirem trabalhadores não residentes na região, estes deverão, 
gradativamente, regressar aos seus locais de origem. 
O objetivo dessa ação é evitar que, no encerramento da fase de obra, os trabalhadores 
desmobilizados formem aglomerações precárias ou passem a ocupar áreas de forma 
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irregular, incentivando a formação de processos de ocupação desordenados, e eventual 
processo de marginalização e aumento da criminalidade. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: AID e AII  

 
Medidas mitigadoras 

Priorizar a contratação de mão de obra local; 
Aproveitar, sempre que possível, os trabalhadores da fase de implantação; 

Apoiar as empresas prestadoras de serviço a aproveitar os trabalhadores da fase de 
implantação; 

Incentivar o retorno dos trabalhadores não aproveitados após a fase de implantação 
para seus locais de origem;  

Implantar o Programa de Desmobilização de Pessoas. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

Empreendedor. 
Prognóstico após implementação das medidas 

A desmobilização  da  mão de  obra  é  inevitável  após  a  conclusão  das  obras,  porém a  
priorização da contratação de mão de obra local, aproveitamento de funcionários e 
incentivo ao retorno para seus locais de origem evitará maiores transtornos (ocupação 
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desordenados, processo de marginalização, aumento da criminalidade, etc.) aos 
municípios da AII. 

3.3.3.5 Alteração do patrimônio arqueológico 
Aspecto ambiental 
Patrimônio arqueológico. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Terraplenagem e obras civis. 

Fundamentação técnica 
As atividades de terraplenagem e obras civis durante a fase de implantação poderão 
causar a alteração do patrimônio arqueológico. 
Esse impacto potencial está associado principalmente à movimentação de terra para a 
implantação dos ramais. 
O Diagnóstico Arqueológico concluiu que a área investigada apresenta grande 
potencial para a ocorrência de vestígios da cultura material de povos pré-históricos. 
Desta forma, é recomendável durante a implantação seja feito o resgate de possíveis 
sítios arqueológicos na ADA e AID, bem como, o acompanhamento das atividades de 
obras por arqueólogo, face ao potencial da região. 

Este impacto é considerado também positivo, pois, irá propiciar que a herança cultural 
das gerações passadas seja transmitida às gerações futuras, aumentando o grau de 
conhecimento da história da região. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo e Positivo  - + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local  1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível 1 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  
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 Qualitativo Quantitativo 

Possibilidades potencializadoras Alta  

Grau de resolução das medidas: Alto  

Área de influência: ADA e AID  

 
Medidas mitigadoras 

Implantar o Programa de Monitoramento Arqueológico e Resgate de Sítios 
Arqueológicos durante a implantação do empreendimento. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A alteração do patrimônio arqueológico na ADA do empreendimento será minimizada 
com a implantação do de Monitoramento Arqueológico e Resgate de Sítios 
Arqueológicos. 

3.3.3.6 Transtornos ao tráfego local 
Aspecto ambiental 

Infraestrutura. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 
Fundamentação técnica 

Devido às suas extensões, os ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN 
interceptarão diversas vias de tráfego de veículos na área de influência do 
empreendimento.  
O ramal ferroviário cortará a rodovia federal BR-376, a rodovia estadual PR-340 e a 
Estrada Campina. 
Os cruzamentos com a BR-376 e com a PR-340 serão em desnível do tipo passagem 
inferior, projetado para permitir um cruzamento eficaz e seguro aos usuários de ambas 
as  vias.  Já  o  cruzamento  com  a  Estrada  Campina  será  em  nível  do  tipo  ferroviário,  
sendo que o conflito entre os tráfegos será solucionado através da implantação de 
dispositivos de sinalização ao longo de ambas as vias.  

O ramal rodoviário será interligado na PR-160 através de uma rotatória que permitirá 
melhorar a fluidez e dar maior segurança ao tráfego de veículos. Além disso, o ramal 
rodoviário interceptará o Rio Tibagi, onde será implantada uma nova ponte de 380 m 
de extensão. 

Desta forma, durante a fase de implantação dos ramais poderão ocorrer transtornos ao 
tráfego de veículos das rodovias BR-376, PR-340, PR-160 e Estrada Campina.  
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Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Temporário 1 

Reversibilidade: Reversível 1 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Instalar placas sinalizadoras com referência à realização das obras; 

Realizar  ações  de  sinalização  e  controle  de  tráfego  em  conjunto  com  os  órgãos  
responsáveis pelas respectivas rodovias. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A implantação dos ramais ferroviário e rodoviário trará transtornos ao tráfego local, 
principalmente nas interceptações com as rodovias BR-376, PR-340, PR-160 e 
Estrada Campina, porém com a implantação de placas sinalizadoras e ações de 
sinalização e controle do tráfego, esses transtornos serão reduzidos. 

3.3.3.7 Interferência em propriedades de terceiros 
Aspecto ambiental 
Uso e ocupação do solo. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Implantação do ramal ferroviário em propriedades de terceiros. 
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Fundamentação técnica 

O ramal ferroviário que interligará a unidade industrial da KLABIN em Ortigueira-PR 
à  Ferrovia  Central  do  Paraná  terá  uma  extensão  total  de  23,1  km  e  passará  por  
propriedades da KLABIN e de terceiros, sendo 44% (10,2 km) em propriedades da 
KLABIN e 56% (12,9 km) em terceiros. 

Com relação à passagem da ferrovia por propriedades de terceiros foi utilizada a 
premissa de redução máxima de conflitos com esse tipo de propriedade durante a 
definição do traçado. Desta forma, o traçado foi definido de maneira que houvesse 
máxima aderência e acompanhamento de estradas rodoviárias já existentes, Estrada do 
Minuano e Estrada da Campina, minimizando assim a interferência em tais 
propriedades. Apesar disso, as interferências em propriedades de terceiros serão 
inevitáveis como apresentado nos desenhos anexo ao Volume I – Caracterização do 
Empreendimento. A maioria dessas interferências será paralela às estradas citadas, 
evitando-se a ocupação de grandes áreas e o seccionamento das propriedades. 
Estima-se que o ramal ferroviário e às Rodovias Telêmaco Borba – Campina dos 
Pupos e Minuano passarão por, aproximadamente, 33 propriedades de terceiros. 
Na Figura a seguir podem-se observar as áreas da KLABIN (verde) e de terceiros 
(branco), e o traçado do ramal ferroviário (preto). 
 

 
Figura 3.3.3.7-1 – Traçado do ramal ferroviário com indicação das áreas 
pertencentes à KLABIN e aos terceiros. 
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Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Alta 3 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Implantar Programa de Comunicação Social; 

Manter os traçados do ramal ferroviário com máxima aderência e acompanhamento de 
estradas rodoviárias já existentes, Estrada do Minuano e Estrada da Campina; 

Assegurar a compensação justa aos proprietários que tiverem suas propriedades 
afetadas pelo ramal ferroviário e pelas rodovias, conforme procedimentos para 
aquisição de áreas e reassentamentos adotados para implantação da nova fábrica. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A manutenção do ramal ferroviário com máxima aderência e acompanhamento de 
estradas rodoviárias já existentes minimizam os impactos sobre propriedades de 
terceiros, porém as interferências serão inevitáveis.  
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3.3.3.8 Alteração de uso e ocupação do solo 
Aspecto ambiental 
Uso e ocupação do solo. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Implantação dos ramais ferroviário e rodoviário. 

Fundamentação técnica 
Para a implantação do ramal ferroviário, com extensão de 23,1 km, e do ramal 
rodoviário,  com  extensão  de  18,8  km,  será  necessária  a  remoção  de  áreas  de  
reflorestamento de pinus e eucalipto, e também áreas de floresta nativa e cultivos. 

De acordo com o Diagnóstico Ambiental, os ramais ferroviário e rodoviário estão 
inseridos totalmente nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, onde são 
constatados usos relacionados à silvicultura, vegetação, cultivos, isoladamente uma 
pequena área de campo/pastagem, caracterizando uma paisagem tipicamente natural. 

Em torno do empreendimento se observam vastas áreas de silvicultura, especialmente 
no trecho rodoviário que percorre pelo município de Telêmaco Borba até o rio Tibagi. 
A área total prevista para ocupação do empreendimento que apresenta usos da 
silvicultura corresponde a 53,2, o equivalente a 139 hectares de terra. 

O rio Tibagi é atravessado pela rodovia que o transporá através de ponte em um trecho 
de aproximadamente 380 metros de comprimento.  

As culturas atingidas pelo empreendimento compõem uma área de 88 hectares, 
correspondentes a 34% da ADA, sendo esse o segundo tipo de uso mais atingido pelo 
projeto. 
Das demais sobreposições de uso com o empreendimento, 12,4% são áreas de mata e 
0,4% apresentam outros usos diversos. 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 
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 Qualitativo Quantitativo 

Possibilidades mitigadoras: Não mitigável  

Grau de resolução das medidas: -  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Realizar a compensação da vegetação nativa suprimida; 

Realizar o acompanhamento ambiental da obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A alteração de uso e ocupação do solo gerada pela implantação dos ramais ferroviário 
e rodoviário será inevitável. Porém, o acompanhamento ambiental da obra através do 
Plano Ambiental de Construção – PAC minimizará a supressão. Além disso, a 
vegetação nativa suprimida será compensada em local apropriado. 

3.3.3.9 Alteração das condições de navegabilidade do rio Tibagi 
Aspecto ambiental 
Navegação. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Implantação da ponte do ramal rodoviário no rio Tibagi. 

Fundamentação técnica 
A implantação do ramal rodoviário contemplará a construção de uma ponte sobre o rio 
Tibagi, o que poderá alterar as condições de navegabilidade nesse ponto do rio. 
A ponte será de concreto pré-moldado e protendido com 11 vãos de 34,55m, 
abrangendo os 380 m de extensão da ponte. A distância entre a lâmina d’água e a 
estrutura inferior da ponte será de 8,25m para o nível máximo maximorum (636.500) e 
de 9,75m para o nível máximo normal (626.000), conforme pode ser verificado na 
Figura abaixo.  
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Figura 3.3.3.9-1 – Detalhe do vão da ponte com os níveis de água do rio Tibagi. 

 
Conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental, baseado no Plano da Bacia 
Hidrográfica do rio Tibagi (2009), não existe navegação de médio/grande porte no rio 
Tibagi, de tal forma que os 11 vãos de 34,55 m estabelecidos para o projeto da ponte 
serão suficientes para manutenção da navegabilidade de pequenas embarcações. 

 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 
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 Qualitativo Quantitativo 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Baixo  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Executar o projeto da ponte de forma que os vãos tenham altura e largura suficiente 
para permitir a passagem de embarcações compatíveis com o rio Tibagi; 
Instalar sinalização de segurança, de forma a alertar sobre a existência da ponte, de 
acordo com legislação vigente. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A implantação da ponte sobre o rio Tibagi causará impacto de baixa magnitude visto 
que as condições de navegabilidade deste rio serão mantidas. 

 

3.4 Fase de Operação 

3.4.1 Meio Físico 

3.4.1.1 Alteração da qualidade do solo e/ou das águas superficiais e subterrâneas devido 
a vazamento/derramamento de produtos químicos 
Aspecto ambiental  

Produtos químicos. 
Fator potencialmente gerador de impacto 

Movimentação de veículos (caminhões, locomotiva) com cargas de produtos químicos 
nos ramais rodoviário e ferroviário. 

Fundamentação técnica 
O ramal ferroviário suportará o escoamento de celulose, o transporte de produtos 
químicos e eventualmente madeira, enquanto que o ramal rodoviário será utilizado 
para transporte de madeira das fazendas da KLABIN à fábrica, transporte dos 
produtos produzidos na fábrica Monte Alegre para a nova fábrica, transporte de 
produtos químicos, acesso de funcionários e prestadores de serviço à fábrica e 
escoamento da produção de papel. 

No  ramal  ferroviário  será  utilizado,  a  princípio,  1  trem  tipo  composta  por  3  
locomotivas e 71 vagões com capacidade de 64 ton cada. A composição partirá da 
fábrica de Ortigueira a cada 42 horas em média e haverá uma composição retornando 
vazio para a fábrica também a cada 42 horas em média. 
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No ramal rodoviário está prevista a circulação de 420 caminhões por dia transportando 
madeira da floresta para a fábrica da KLABIN em Ortigueira e 203 caminhões por dia 
para transporte de celulose e papel da fábrica da KLABIN em Telêmaco Borba. Além 
disso, circularão por este ramal rodoviário caminhões transportando insumos para a 
fábrica de Ortigueira, veículos para transporte de funcionários e terceiros, e veículos 
que não tem qualquer relação com o empreendimento que utilizarão o ramal 
rodoviário como via de circulação. 

A qualidade do solo e/ou das águas subterrâneas e superficiais poderá sofrer alteração 
caso ocorra algum vazamento/derramamento acidental de produtos químicos que serão 
transportados tanto pelo ramal ferroviário quanto pelo ramal rodoviário. 
As brigadas de emergência da fábrica da KLABIN de Ortigueira-PR e/ou de Telêmaco 
Borba poderão atender emergências relacionadas à vazamento/derramamento 
acidental de produtos químicos. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Possível 1 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA e AID  

 

 
Medidas mitigadoras 

Exigir na contratação do transporte de produtos químicos que as empresas tenham 
sistema de ação em emergência; 

Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 
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Implantar o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; 

Implantar Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR e Plano de Ação de Emergência 
– PAE para transporte de produtos perigosos; 

Realizar treinamento dos operadores da locomotiva e dos motoristas para ação em 
situações de emergência. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A probabilidade de alteração da qualidade do solo e/ou das águas superficiais e 
subterrâneas devido a vazamento/derramamento de produtos químicos será 
minimizada com a adoção das medidas mitigadoras. Caso ocorra algum tipo de 
vazamento/derramamento estes serão contidos através de ações de emergência. 

3.4.1.2 Alteração da qualidade do ar 
Aspecto ambiental  
Emissão atmosférica. 

Fator potencialmente gerador de impacto 
Movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário. 
Fundamentação técnica 

O ramal ferroviário suportará o escoamento de celulose, o transporte de produtos 
químicos e eventualmente madeira, enquanto que o ramal rodoviário será utilizado 
para transporte de madeira das fazendas da KLABIN à fábrica, transporte dos 
produtos produzidos na fábrica Monte Alegre para a nova fábrica, transporte de 
produtos químicos, acesso de funcionários e prestadores de serviço à fábrica e 
escoamento da produção de papel. 

A movimentação da locomotiva no ramal ferroviário e de veículos (carros, caminhões, 
etc.)  no  ramal  rodoviário  deverá  provocar  aumento  de  poluentes  na  atmosfera  (CO,  
CO2,  NOx,  SOx,  etc.).  Além disso,  em caso  de  derramamento  acidental  de  produtos  
químicos transportados para a fábrica, estes também poderão causar alteração da 
qualidade do ar. 
No  ramal  ferroviário  será  utilizado,  a  princípio,  1  trem  tipo  composta  por  3  
locomotivas e 71 vagões com capacidade de 64 ton cada. A composição partirá da 
fábrica de Ortigueira a cada 42 horas em média e haverá uma composição retornando 
vazio para a fábrica também a cada 42 horas em média. 
No ramal rodoviário está prevista a circulação de 420 caminhões por dia transportando 
madeira da floresta para a fábrica da KLABIN em Ortigueira e 203 caminhões por dia 
para transporte de celulose e papel da fábrica da KLABIN em Telêmaco Borba. Além 
disso, circularão por este ramal rodoviário caminhões transportando insumos para a 
fábrica de Ortigueira, veículos para transporte de funcionários e terceiros, e veículos 
que não tem qualquer relação com o empreendimento que utilizarão o ramal 
rodoviário como via de circulação. 
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O impacto maior com relação à alteração da qualidade do ar está principalmente 
relacionado com o tráfego de veículos no ramal rodoviário, pois no ramal ferroviário 
ocorrerá apenas a passagem da composição a cada 42 horas em média. 

De acordo com o laudo da qualidade do ar realizado na região próxima à futura fábrica 
da KLABIN em Ortigueira, todos os parâmetros monitorados da qualidade do ar 
apresentam-se abaixo do padrão secundário segundo a Resolução CONAMA nº 
003/90.  

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Curto prazo 1 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Pequena 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Monitorar a emissão de fumaça preta de caminhões que fazem transporte para a 
KLABIN e da locomotiva, e estabelecer medidas de controle quando necessário; 
Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A alteração significativa da qualidade do ar da região devido à movimentação de 
veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e ferroviário será 
minimizada após a adoção das medidas mitigadoras propostas. 
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3.4.2 Meio Biótico 

3.4.2.1 Aumento do risco de atropelamento e distúrbios à fauna 
Aspecto ambiental 

Fauna. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário. 

Fundamentação técnica 
Rodovias e ferrovias representam um obstáculo considerável ao deslocamento da 
fauna silvestre, notadamente as formas terrestres. Vertebrados terrestres, 
especialmente  mamíferos  de  médio  e  grande  porte  estão  mais  propensos  a  sofrer  
restrições  de  deslocamento  e  morte  por  atropelamento,  porque  são  mais  ativos  e  
deslocam-se por áreas maiores (EIA/RIMA Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul). 
Desta forma, a movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais 
rodoviário e ferroviário aumentará o risco de atropelamento de animais tanto por 
carros e caminhões, como pela composição ferroviária (locomotiva e vagões) e 
também causará distúrbios a fauna presente na área de influência devido 
principalmente ao ruído. 
O ramal ferroviário suportará o escoamento de celulose, o transporte de produtos 
químicos e eventualmente madeira, enquanto que o ramal rodoviário será utilizado 
para transporte de madeira das fazendas da KLABIN à fábrica, transporte dos 
produtos produzidos na fábrica Monte Alegre para a nova fábrica, transporte de 
produtos químicos, acesso de funcionários e prestadores de serviço à fábrica e 
escoamento da produção de papel. 
No  ramal  ferroviário  será  utilizado,  a  princípio,  1  trem  tipo  composta  por  3  
locomotivas e 71 vagões com capacidade de 64 ton cada. A composição partirá da 
fábrica de Ortigueira a cada 42 horas em média e haverá uma composição retornando 
vazio para a fábrica também a cada 42 horas em média. 
O ramal ferroviário terá extensão de 23,1 km e a velocidade operacional será             
de 50 km/h. 
No ramal rodoviário está prevista a circulação de 420 caminhões por dia transportando 
madeira da floresta para a fábrica da KLABIN em Ortigueira e 203 caminhões por dia 
para transporte de celulose e papel da fábrica da KLABIN em Telêmaco Borba. Além 
disso, circularão por este ramal rodoviário caminhões transportando insumos para a 
fábrica de Ortigueira, veículos para transporte de funcionários e terceiros, e veículos 
que não tem qualquer relação com o empreendimento que utilizarão o ramal 
rodoviário como via de circulação. 

No caso do ramal rodoviário, sua extensão será de 18,8 km e a velocidade diretriz será 
de 60 km/h. 

O impacto maior com relação ao atropelamento de fauna está relacionado ao ramal 
rodoviário que possuirá maior fluxo de veículos, pois no ramal ferroviário ocorrerá 
apenas a passagem da composição a cada 42 horas em média. 

O local previsto para implantação dos ramais ferroviário e rodoviário é composta em 
sua maioria por áreas de reflorestamento de pinus e  eucalipto,  e  também  áreas  de  
floresta nativa e cultivos. 
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De acordo com o Diagnóstico Ambiental, foram encontradas espécies de mastofauna, 
avifauna, herpetofauna e ictiofauna na AID do ramal ferroviário e rodoviário. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência: Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência: Médio Prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 
Medidas mitigadoras 

Informar e conscientizar os condutores de veículos quanto à direção defensiva através 
do Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário; 

Incluir no Programa de Educação Ambiental o tema relacionado à proteção da fauna 
nesse tipo de situação; 

Instalar placas informativas ao longo do ramal rodoviário, alertando sobre a 
possibilidade de tráfego de animais na rodovia. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

 
Prognóstico após implantação das medidas 

O  aumento  do  risco  de  atropelamento  de  fauna  com  a  implantação  dos  ramais  
ferroviário e rodoviário ocorrerá, porém com a conscientização dos condutores e a 
instalação de placas informativas esse impacto será parcialmente mitigável. 
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3.4.3 Meio Socioeconômico 

3.4.3.1 Interferência na infraestrutura viária local 
Aspecto ambiental 

Infraestrutura. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário. 

Fundamentação técnica 
Devido à extensão dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN, estes 
empreendimentos interceptarão diversas vias de tráfego de veículos na área de 
influência do empreendimento.  

O ramal ferroviário cortará a rodovia federal BR-376, a rodovia estadual PR-340 e a 
Estrada Campina. 

Os cruzamentos com a BR-376 e com a PR-340 serão em desnível do tipo passagem 
inferior, projetado para permitir um cruzamento eficaz e seguro aos usuários de ambas 
as vias. Nesse caso o tráfego das rodovias não será interrompido durante a passagem 
da composição. 

Já o cruzamento com a Estrada Campina, será em nível do tipo ferroviário, sendo que 
o conflito entre os tráfegos será solucionado através da implantação de dispositivos de 
sinalização ao longo de ambas as vias. Nesse caso, o tráfego será interrompido no 
momento em que a composição estiver passando, o que causará alteração nas 
condições de acessibilidade por um período de tempo. 
O ramal rodoviário será interligado na PR-160 através de uma rotatória que permitirá 
melhorar a fluidez e dar maior segurança ao tráfego de veículos. 
No ramal ferroviário circulará, a princípio, 1 trem tipo composta por 3 locomotivas e 
71 vagões com capacidade de 64 ton cada. A composição partirá da fábrica de 
Ortigueira a cada 42 horas em média e haverá uma composição retornando vazio para 
a fábrica também a cada 42 horas em média. 
No ramal rodoviário está prevista a circulação de 420 caminhões por dia transportando 
madeira da floresta para a fábrica da KLABIN em Ortigueira e 203 caminhões por dia 
para transporte de celulose e papel da fábrica da KLABIN em Telêmaco Borba. Além 
disso, circularão por este ramal rodoviário caminhões transportando insumos para a 
fábrica de Ortigueira, veículos para transporte de funcionários e terceiros, e veículos 
que não tem qualquer relação com o empreendimento que utilizarão o ramal 
rodoviário como via de circulação. 

Esse  impacto  é  considerado  negativo  e  positivo,  pois,  além  das  interferências  que  o  
empreendimento causará conforme apresentado acima, o ramal rodoviário será  
importante acesso entre as rodovias estaduais PR-160 e PR-340, causando desta forma 
uma interferência positiva na infraestrutura viária local. 
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Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo e Positivo - + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Média 2 

Possibilidades mitigadoras: Parcialmente mitigável  

Possibilidades potencializadoras: -  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras e potencializadoras 
Instalar placas sinalizadoras ao longo do ramal ferroviário, principalmente no 
cruzamento com a Estrada Campina; 
Divulgar para a comunidade sobre o funcionamento dos ramais ferroviário e 
rodoviário através do Programa de Comunicação Social; 
Implantar o Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
A interrupção no tráfego da Estrada Campina ocorrerá durante a passagem da 
composição (locomotiva e vagões) no ramal ferroviário; porém,l essa interrupção 
deverá ocorrer 1 vez ao dia. 

3.4.3.2 Aumento do risco de ocorrência de acidentes  
Aspecto ambiental 

Acidente. 
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Atividade potencialmente geradora de impacto 
Movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário. 
Fundamentação técnica 

A movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário aumentará o risco de ocorrência de acidentes, inclusive de atropelamentos. 

O ramal ferroviário terá extensão de 23,1 km e a velocidade operacional será             
de 50 km/h. No caso do ramal rodoviário, sua extensão será de 18,8 km e a velocidade 
diretriz será de 60 km/h. 
Devido à extensão dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN, estes 
empreendimentos interceptarão diversas vias de tráfego de veículos na área de 
influência do empreendimento.  

O ramal ferroviário cortará a rodovia federal BR-376, a rodovia estadual PR-340 e a 
Estrada Campina. 

Os cruzamentos com a BR-376 e com a PR-340 serão em desnível do tipo passagem 
inferior, projetado para permitir um cruzamento eficaz e seguro aos usuários de ambas 
as vias. 
O ramal rodoviário será interligado na PR-160 através de uma rotatória que permitirá 
melhorar a fluidez e dar maior segurança ao tráfego de veículos. 
Nas rotatórias, cruzamentos em nível e ao longo dos ramais ferroviário e rodoviário 
serão implantadas sinalizações de trânsito para proporcionar maior segurança às vias 
de tráfego. 

 
Figura 3.4.3.2-1 – Exemplos de placas de sinalização que poderão ser usadas ao 
longo dos ramais. 
 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 
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 Qualitativo Quantitativo 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência: Local 1 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência: Médio Prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Alto 3 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA  

 

Medidas mitigadoras 
Informar e conscientizar os condutores de veículos quanto à direção defensiva através 
do Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário; 
Divulgar para a comunidade sobre o funcionamento dos ramais ferroviário e 
rodoviário através do Programa de Comunicação Social; 
Instalar placas sinalizadoras ao longo dos ramais ferroviário e rodoviário. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
O empreendedor. 

Prognóstico após implantação das medidas 
O aumento do risco de ocorrência de acidentes com a implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário ocorrerá, porém com a conscientização dos condutores, o 
conhecimento da comunidade sobre a existência e funcionamento dos ramais e a 
instalação de placas sinalizadoras esse impacto será mitigável. 

3.4.3.3 Melhoria das condições logísticas 
Aspecto ambiental 
Logística. 

Atividade potencialmente geradora de impacto 
Operação dos ramais ferroviário e rodoviário. 
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Fundamentação técnica 

A implantação do ramal ferroviário interligando a futura fábrica da KLABIN, em 
Ortigueira-PR, até a ferrovia Central do Paraná; e a implantação do ramal rodoviário 
interligando a mesma fábrica a PR-160 proporcionarão melhoria nas condições 
logísticas. 

O acesso à ferrovia Central do Paraná permitirá o escoamento da produção de celulose 
através do porto de Paranaguá – PR, viabilizando desta forma sua exportação. 

A utilização da modalidade de ferrovia proporciona a redução da circulação de 
veículos  nas  rodovias,  com evidentes  vantagens  ambientais  relacionados  à  economia  
de combustível, à redução das emissões de gases que contribuem com o efeito estufa e 
à redução da poluição nas localidades marginais. Além disso, outras vantagens são 
observadas como a redução dos custos de transporte que proporciona diminuição do 
preço final do produto, trazendo maior competitividade de exportação ao produto 
nacional; maior segurança, menores custos com a conservação dos pavimentos das 
rodovias. 

O ramal rodoviário por sua vez, será utilizado para transporte de madeira das fazendas 
da KLABIN à fábrica, transporte dos produtos produzidos na fábrica Monte Alegre 
para a futura fábrica (em Ortigueira-PR), transporte de produtos químicos, acesso de 
funcionários e prestadores de serviço à fábrica e escoamento da produção de papel. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo  + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Local, regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Grande 3 

Relevância: Alta 3 

Possibilidades potencializadoras: -  

Grau de resolução das medidas: -  

Área de influência: ADA, AID e AII  
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Medidas potencializadoras 

Não há 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

Não há. 
Prognóstico após implantação das medidas 

A implantação e operação dos ramais ferroviário e rodoviário refletirão na melhoria 
das condições logísticas, independente da realização de medidas mitigadoras. 

3.4.3.4 Incômodo à vizinhança devido ao ruído 
Aspecto ambiental 

Ruído. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário. 

Fundamentação técnica 
A movimentação de veículos (carros, caminhões, locomotiva) nos ramais rodoviário e 
ferroviário poderá alterar o nível de ruído da região. 
A percepção dos níveis de ruído nos receptores varia em função da distância da fonte 
de emissão e está associada aos outros ruídos emitidos na área. O somatório dos ruídos 
compreende o ruído equivalente percebido pelo receptor. 

Em campo aberto, a cada duplicação da distância, o ruído diminui 6 dB (A). Como a 
pressão sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a diminuição da 
intensidade pode ser expressa pela equação:  
Redução: NPS (R1) – NPS (R2) = 10 log R 22/R 12  

Nota: NPS = Nível de Pressão Sonora 
O NPS é expresso por NPS = 10 log I/I0 , onde I representa a quantidade média de 
energia transmitida por uma onda sonora na unidade de tempo pela unidade de 
superfície e I0 é uma intensidade de referência (para a propagação no ar tem valor de 
10-12 Watt/ m2). 
O nível de atenuação citado é realizável em campo aberto, pois em ambientes 
fechados, estruturas como paredes, teto, equipamentos e outras promovem a 
reverberação de parte do som, refletindo-o e fazendo-o adicionar-se ao som da fonte 
original. 
No caso de ramal ferroviário, medições de níveis de ruído realizados pela PÖYRY em 
estudo anterior demonstraram que durante a passagem da composição (locomotiva e 
vagões) o ruído oscilou entre 60,5 e 65,5 dB(A). Quando houve o procedimento de 
sonorização (apito), o ruído registrado atingiu pico de 78,5 dB(A). 
Considerando a emissão de ruído de 78,5 dB(A), o decaimento dos níveis de ruído 
com relação à distância é apresentado a seguir. 
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Tabela 3.4.3.4-1 – Decaimento de ruído com a distância. 

Distância (m) 1 15 50 100 200 300 500 1.000 

Ruído dB(A) 78,5 55,0 44,5 38,5 32,5 29,0 24,5 18,5 

 

 
Figura 3.4.3.4-1 – Curva de decaimento de ruído com a distância. 

 

Assim, de acordo com a Curva de Decaimento de Ruído apresentada acima, no limite 
da faixa de domínio da ferrovia (15 m) o ruído será de 55,0 dB(A).  

De acordo com o Laudo de Ruídos realizado na área de influência do traçado do ramal 
rodoviário,  os  níveis  de  ruído  na  região  são  de  baixa  intensidade,  em função  de  não  
haver na região atividade industrial e comercial significativa. 
Segundo o Diagnóstico Ambiental, existem sítios/fazendas, dos quais alguns que 
formam a comunidade Faxinal dos Machados, e alguns comércios próximos ao ramal 
ferroviário. No caso do ramal rodoviário a ocupação mais próxima é a Comunidade de 
Campina dos Pupos que está a cerca de 2.000 m.  
Vale lembrar que no ramal ferroviário circulará, a princípio, 1 trem tipo composta por 
3 locomotivas e 71 vagões com capacidade de 64 ton cada. A composição partirá da 
fábrica de Ortigueira a cada 42 horas em média e haverá uma composição retornando 
vazio para a fábrica também a cada 42 horas em média. 
 

Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Negativo  - 

Forma de incidência: Direto  
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 Qualitativo Quantitativo 

Área de abrangência:  Local e regional 2 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Média 2 

Relevância: Alta 3 

Possibilidades mitigadoras: Mitigável  

Grau de resolução das medidas: Médio  

Área de influência: ADA e AID  

 

Medidas mitigadoras 
Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 

Instalar silenciadores, atenuadores e absorvedores de energia sonora quando 
necessário e viável; 

Implantar o Programa de Gerenciamento de Ruídos. 
Responsabilidade pela implementação das medidas 

O empreendedor. 
Prognóstico após implantação das medidas 

No trecho do ramal ferroviário nas proximidades dos sítios/fazendas e comércios 
poderá haver incômodo por ruído durante a passagem do trem. 

3.4.3.5 Criação de empregos  
Aspecto ambiental 

Mão de obra. 
Atividade potencialmente geradora de impacto 

Contratação de trabalhadores. 
Fundamentação técnica 

A operação do ramal ferroviário representa a criação de empregos diretos, para 
operação da composição, e empregos indiretos, para manutenção das composições e 
do ramal ferroviário. 



128069.10-1000-M-1500 
 

  59 
 

 

Para a fase de operação, serão gerados 5 empregos diretos (TOF – Técnico de 
Operação Ferroviária). Na manutenção deverá ter uma equipe com 10 funcionários. 
A demanda de mão de obra para operação do ramal ferroviário será predominante de 
profissionais com formação técnica. 
Como apresentado no Diagnóstico Ambiental, os empregos em Telêmaco Borba-PR 
concentram-se basicamente no setor industrial e no comércio e serviço. Já Ortigueira-
PR, apresenta grande dependência com a administração pública, no que tange a oferta 
de trabalho. Este setor é responsável por 36,3% da oferta de empregos, enquanto que o 
comércio e serviço, segundo maior contribuinte da contratação de mão de obra. 

 
Caracterização do impacto 

 Qualitativo Quantitativo 

Natureza: Positivo + 

Forma de incidência: Direto  

Área de abrangência:  Regional e estratégica 3 

Possibilidade de ocorrência:
  

Certo 2 

Prazo de ocorrência:  Médio prazo 2 

Temporalidade/duração: Permanente 3 

Reversibilidade: Irreversível 2 

Magnitude: Baixa 1 

Relevância: Média 2 

Possibilidades potencializadoras: Baixa  

Grau de resolução das medidas: Média  

Área de influência: AID e AII  

 

Medidas potencializadoras 
Promover a divulgação das vagas disponíveis; 

Priorizar a contratação de mão de obra local; 
Implantar Programa de Comunicação Social. 

Responsabilidade pela implementação das medidas 
Empreendedor. 
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Prognóstico após implementação das medidas 

A população da região será beneficiada com a criação de empregos, principalmente 
devido às ações de divulgação das vagas disponíveis e da priorização da contratação 
de mão de obra local. 

3.4.4 Resumo dos Impactos Previstos 
As Tabelas 3.4.4-1, 3.4.4-2 e 3.4.4-3 a seguir apresentam de forma resumida os 
impactos potenciais identificados para as fases de planejamento, implantação e 
operação, respectivamente, dos ramais ferroviário e rodoviário da KLABIN. 
Neste caso, para a análise quantitativa, a pontuação máxima será de - 551 (29 
impactos x - 19 pontos por impacto). Na Tabela 3.4.4-4, é apresentado o resultado da 
análise quantitativa dos impactos potenciais identificados. 
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Tabela 3.4.4-1. Impactos da Fase de Planejamento – Meio Físico/Biótico e Socioeconômico. 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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 d
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Á
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a 
de

 In
flu
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ci

a 

Fí
sic

o Alteração da 
qualidade 
ambiental 

Elementos 
ambientais 
dos meios 

físico e 
biótico. 

Elaboração do 
projeto dos 
ramais 
rodoviário e 
ferroviário, sem 
considerar a 
variável 
ambiental. 

N D L,R, 
E P CP P R M M M - 

- Planejar as atividades da fase de 
implantação dos ramais rodoviário e 
ferroviário considerando as características 
ambientais da região; 
- Contemplar os aspectos ambientais e de 
segurança na elaboração do projeto; 
- Contemplar medidas para mitigação dos 
impactos negativos. 

A 
ADA, 
AID, 
AII 

O risco potencial de alteração 
da qualidade ambiental devido 
à omissão desta variável no 
projeto será nulo. 

  3 1 1 3 1 2 2     

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o 

 

Aumento da 
expectativa 

da 
população 
quanto a 

implantação 
do 

empreendim
ento 

Expectativa 
da população. 

Elaboração do 
projeto dos 

ramais 
rodoviário e 
ferroviário. 

P,N D R, 
E C MP T R P M M A 

- Divulgar informações gerais sobre o 
projeto de implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário, assim como sobre 
os impactos positivos e negativos gerados 
pelo projeto nas fases de implantação e 
operação através do Programa de Educação 
Ambiental e Comunicação Social. 

A AID, 
AII 

O aumento da expectativa da 
população quanto a 
implantação dos ramais 
praticamente não ocorrerá 
devido à divulgação das 
informações do projeto pela 
KLABIN. 

  3 2 2 1 1 1 2     

Aumento do 
valor da terra 

Valorização 
do preço da 

terra. 

Início da 
aquisição de 
propriedades. 

P I L,R P CP P I P M - - 
Não há. 

- ADA, 
AID 

A valorização das terras é 
inerente ao processo, e 
independente do propósito da 
KLABIN, uma vez que 
demandará maiores recursos 
para a compra de terras.   2 1 1 3 2 1 2     

 



128069.10-1000-M-1500 
 

  62 
 

 

Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico. 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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 d
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sic
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Aumento da 
susceptibilid
ade do solo 
para erosão e 
escorregame
nto 

Topografia. Terraplenagem 
e obras civis. 

N D L C CP T I M M M - 

- Estocar em local adequado, a camada 
orgânica superior do solo, para reutilização 
posterior (por exemplo, em projeto 
paisagístico); 
- Construir drenagem temporária para 
retenção de sólidos e/ou, caso sejam 
utilizadas as drenagens já existentes, 
implantar algum tipo de retenção de sólidos; 
- Minimizar o tempo de exposição das áreas 
sem cobertura vegetal na fase de obras; 
- Implantar os ramais ferroviário e 
rodoviário, preferencialmente, em períodos 
não chuvosos. 

A ADA 

As modificações no terreno 
serão irreversíveis, porém os 
impactos causados durante as 
obras como erosão e 
escorregamento serão contidos 
através da realização das 
medidas implantadas. 

  1 2 1 1 2 2 2     

Alteração da 
qualidade 
das águas 

superficiais 
devido à 

movimentaç
ão de 

sedimentos e 
concretagem 

Águas 
superficiais. 

Terraplenagem 
e obras civis. 

N D L,R P CP T R M M M - 

- Construir drenagem temporária para 
retenção de sólidos e/ou, caso sejam 
utilizadas as drenagens já existentes, 
implantar algum tipo de retenção de sólidos; 

- Minimizar o tempo de exposição das áreas 
sem cobertura vegetal na fase de obras; 
- Manter parte do projeto da ponte com 
estrutura de concreto pré-moldado; 
- Manter o projeto de implantação das 
estacas/tubulões da ponte utilizando a 
camisa metálica; 
- Implantar os ramais ferroviário e 
rodoviário, preferencialmente, em períodos 
não chuvosos. 

A ADA, 
AID 

O carregamento de sedimentos 
nas obras da ferrovia e rodovia, 
através de água de chuva, será 
evitado pela adoção de 
drenagens temporárias com 
sistemas de retenção de sólidos 
e a redução do tempo de 
exposição do solo sem 
cobertura vegetal. Na obra da 
ponte, a qualidade da água não 
será alterada pelo concreto 
com a utilização da camisa 
metálica e das estruturas de 
concreto pré-moldado.   2 1 1 1 1 2 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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Alteração da 
qualidade do 
ar 

Emissão 
atmosférica. 

Movimentação 
de veículos e 
máquinas, 
terraplenagem e 
operação de 
equipamentos. 

N D L,R C CP T R P B M - 

- Avaliar a possibilidade de cobrir a carga 
de caminhões que transportam terra ou de 
controlar o nível da carga para reduzir a 
emissão de poeira; 
- Incentivar a circulação dos veículos em 
baixa velocidade para evitar a emissão de 
poeira e material particulado; 
- Monitorar a emissão de fumaça preta 
através da escala de Ringelmann e 
estabelecer medidas de controle quando 
necessário; 
- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos; 
- Implantar o Implantar o Plano Ambiental 
de Construção - PAC. 

A ADA, 
AID 

A alteração da qualidade do ar 
devido à movimentação de 
veículos e operação de 
equipamentos será 
praticamente nulo após a 
adoção das medidas 
mitigadoras propostas. 

  2 2 1 1 1 1 1     

Alteração da 
qualidade do 

solo e/ou 
das águas 

subterrâneas 
devido à 

disposição 
inadequada 
de resíduos 

sólidos 

Solo e água 
subterrânea. 

Obras civis e de 
montagem. 

N D L P CP T R M M M - 
- Implantar o Plano Ambiental de 
Construção – PAC. 

  

A alteração da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas 
devido à disposição 
inadequada de resíduos sólidos 
não ocorrerá com a 
implementação do PAC. 
Assim, não haverá 
contaminação do solo e das 
águas subterrâneas.   1 1 1 1 1 2 2   A ADA 
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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o Alteração 
visual da 
paisagem 
natural 

Visual. 

Implantação 
dos ramais 
ferroviário e 
rodoviário. 

N D L,R C I P I P M PM - 
- Utilizar o máximo das estradas existentes 
para a implantação do ramal rodoviário; 

- Utilizar o máximo a proximidade com as 
estradas existentes para a implantação do 
ramal ferroviário. 

B ADA, 
AID 

A alteração paisagística da 
implantação dos ramais ferroviário 
e rodoviário será inevitável, porém 
com a otimização do uso de 
estradas existentes esse impacto 
será reduzido.   2 2 1 3 2 1 2     

Bi
ót

ic
o 

Perda de 
vegetação e 

hábitat 
Supressão. 

Limpeza da 
faixa de 

implantação 
dos ramais 

ferroviário e 
rodoviário. 

N D L C CP P I P M PM - 

- Realizar a compensação da vegetação nativa 
suprimida; 
- Realizar o acompanhamento ambiental da 
obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC; 
- Implantar o Programa de Afugentamento e 
Resgate da Fauna Silvestre; 
- Solicitar junto ao Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP a Autorização para Supressão da 
Vegetação. 

M ADA 

A supressão da vegetação e a perda 
de habitat terrestre são inevitáveis 
para a implantação dos ramais, 
porém o acompanhamento 
ambiental da obra através do Plano 
Ambiental de Construção – PAC 
minimizará a supressão, e 
consequentemente a perda de 
habitat terrestre. Além disso, a 
vegetação nativa suprimida será 
compensada em local apropriado 
criando novos habitats terrestres 
nesse local. 

  1 2 1 3 2 1 2     

Afugentame
nto e 
distúrbios à 
fauna 

Fauna. 

Terraplenagem, 
obras civis, 
operação de 
veículos, 
máquinas e 
equipamentos. 

N D L C I T I M M PM - 

- Realizar o acompanhamento ambiental da 
obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC; 
- Realizar a compensação da vegetação nativa 
suprimida; 
- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos; 
- Implantar o Programa de Afugentamento e 
Resgate da Fauna Silvestre; 
- Solicitar junto ao Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP a Autorização para Resgate e 
Afugentamento de Fauna 

B ADA 
O afugentamento e distúrbios da 
fauna devido às atividades de 
implantação dos ramais irão 
ocorrer, porém com a adoção das 
medidas mitigadoras esse impacto 
poderá ser parcialmente mitigável. 

  1 2 1 1 2 2 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 

N
at

ur
ez

a 

Fo
rm

a 
de

 in
ci

dê
nc

ia
 

Á
re

a 
de

 a
br

an
gê

nc
ia

 

Po
ss

ib
ili

da
de

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
 

Pr
az

o 
de

 o
co

rr
ên

ci
a 

T
em

po
ra

lid
ad

e 
/ d

ur
aç

ão
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

M
ag

ni
tu

de
 

R
el

ev
ân

ci
a 

Po
ss

ib
ili

da
de

 m
iti

ga
do

ra
 

Po
ss

ib
ili

da
de

 p
ot

en
ci

al
iz

ad
or

a 

M
ed

id
as

 m
iti

ga
do

ra
s o

u-
 

po
te

nc
ia

liz
ad

or
as

 

G
ra

u 
de

 r
es

ol
uç

ão
 d

as
 m

ed
id

as
 

Á
re

a 
de

 In
flu

ên
ci

a 

Bi
ót

ic
o 

Perda de 
conectividade 
e 
permeabilida
de 

Fauna/Flora 

Implantação 
dos ramais 
ferroviário e 
rodoviário. 

N D, I L, R, 
E C I P I P M PM - 

- Realizar a implantação da ponte nas 
margens, de tal forma que a intervenção seja 
restrita às perfurações das estacas/tubulões; 

- Manter e preservar as características 
naturais nas margens do rio Tibagi, onde 
serão implantadas estacas/tubulões, 
permitindo a conectividade e 
permeabilidade da fauna terrestre neste 
local. 

M 
ADA, 
AID, 
AII 

A construção dos ramais 
ferroviário e rodoviário da 
KLABIN não acarretará na perda 
significativa de conectividade e 
permeabilidade, pois os ramais 
serão implantados, em sua grande 
maioria, em estradas existentes 
e/ou paralelas a elas e em áreas de 
silvicultura. Além disso, na área de 
construção da ponte o método 
construtivo utilizado 
(estacas/tubulões), restringirá a 
fragmentação de hábitat apenas na 
base das estacas/tubulões, não 
perdendo a conectividade e 
permeabilidade da fauna terrestre 
neste local. 

  3 2 1 3 2 1 2     

Alteração da 
comunidade 
bentônica 

Fauna 

Implantação da 
ponte do ramal 
rodoviário no 

rio Tibagi 

N D L C I P I P M PM - - Minimizar, no que possível, os blocos de 
fundação da ponte; 

- Implantar o Plano Ambiental de 
Construção. 

B ADA 

A implantação da ponte causará 
alteração pontual da comunidade 
bentônica devido à escavação 
necessária para fixação das 
estacas/tubulões, porém o 
restabelecimento dessa 
comunidade e o processo de 
sucessão deverão ocorrer rápidos, 
tomando curso similar da 
comunidade original. A instalação 
da estrutura da ponte 
(estacas/tubulões) possibilitará 
também a fixação de comunidade 
bentônica adaptada a esse tipo de 
substrato (duro). 

  1 2 1 3 2 1 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 
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geradora 
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Mobilização 
de mão de 
obra 

Mão de obra. 

Implantação 
dos ramais 
rodoviário e 
ferroviário. 

P D R, E C CP T R G A - A 
- Promover a divulgação das vagas 
disponíveis; 
- Priorizar a contratação de mão de obra 
local; 
- Implantar Programa de Comunicação 
Social. 

A AID, 
AII 

A população da região será 
beneficiada com a abertura de 
novas vagas de trabalho, 
principalmente devido às ações 
de divulgação das vagas 
disponíveis e da priorização da 
contratação de mão de obra 
local. 

  2 2 1 1 1 3 3     

Incômodo à 
vizinhança 
devido ao 

ruído 

Ruído. 

Operação de 
veículos, 

máquinas e 
equipamentos. 

N D L,R C CP T R M M M - 

- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos; 
- Rodízio na operação de equipamentos, 
caso os níveis de ruído ultrapassem os 
valores aceitáveis; 
- Instalar silenciadores, atenuadores e 
absorvedores de energia sonora quando 
necessário e viável; 
- Implantar o Implantar o Plano Ambiental 
de Construção – PAC; 
- Reduzir a realização de trabalhos em 
períodos noturnos. 

B ADA, 
AID 

No trecho do ramal rodoviário 
próximo ao povoado de 
Imbuzinho poderá haver 
incômodo à vizinhança por 
ruído, porém esse ruído será 
temporário e será reduzido de 
acordo com o avanço da obra 
que é linear. 

  3 2 1 1 1 2 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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Aumento na 
arrecadação 
tributária 

Tributos. 

Contratação de 
trabalhadores e 
dos serviços 
terceirizados, 
aquisição de 
materiais e 
equipamentos. 

P D,I R,E C CP T I G A - A 

- Solicitar aos prestadores de serviços as 
certidões negativas de débitos municipal, 
estadual e federal; 
- Contratar empresas preferencialmente em 
Telêmaco Borba-PR e Ortigueira-PR; 
- Comprar materiais e equipamentos 
preferencialmente em Telêmaco Borba-PR e 
Ortigueira-PR. 

A AID, 
AII 

A arrecadação tributária será 
maximizada com a adoção das 
medidas potencializadoras 
propostas, de tal forma que o 
poder público, principalmente 
dos municípios citados, será 
beneficiado, possibilitando a 
realização de maiores 
investimentos na infraestrutura 
produtiva e social do município.   3 2 1 1 2 3 3     

Desmobiliza
ção da mão 

de obra 
Mão de obra. 

Conclusão da 
fase de 

implantação. 

N D R,E C CP T I M M M - 

- Priorizar a contratação de mão de obra local; 
- Aproveitar, sempre que possível, os 
trabalhadores da fase de implantação; 
- Apoiar as empresas prestadoras de serviço a 
aproveitar os trabalhadores da fase de 
implantação; 
- Incentivar o retorno dos trabalhadores não 
aproveitados após a fase de implantação para 
seus locais de origem;  
- Implantar o Programa de Desmobilização de 
Pessoas. 

M AID, 
AII 

A desmobilização da mão de 
obra é inevitável após a 
conclusão das obras, porém a 
priorização da contratação de 
mão de obra local, 
aproveitamento de funcionários e 
incentivo ao retorno para seus 
locais de origem evitará maiores 
transtornos (ocupação 
desordenados, processo de 
marginalização, aumento da 
criminalidade, etc.) aos 
municípios da AII. 

  3 2 1 1 2 2 2     

Alteração do 
patrimônio 
arqueológico 

Patrimônio 
arqueológico 

Terraplenagem 
e obras civis. 

N, P D L C CP T I M M M A - Implantar o Programa de Monitoramento 
Arqueológico e Resgate de Sítios 
Arqueológicos durante a implantação do 
empreendimento. 

A ADA 

A alteração do patrimônio 
arqueológico na ADA do 
empreendimento será 
minimizada com a implantação 
do de Monitoramento 
Arqueológico e Resgate de Sítios 
Arqueológicos.   1 1 1 1 2 2 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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Transtornos 
ao tráfego 
local 

Infraestrutura. 

Implantação 
dos ramais 
ferroviário e 
rodoviário. 

N D L C CP T R M M PM - 
- Instalar placas sinalizadoras com 
referência à realização das obras; 
- Realizar ações de sinalização e controle de 
tráfego em conjunto com os órgãos 
responsáveis pelas respectivas rodovias. 

M ADA 

A implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário trará 
transtornos ao tráfego local, 
principalmente nas interceptações 
com as rodovias BR-376, PR-340, 
PR-160 e Estrada Campina, porém 
com a implantação de placas 
sinalizadoras e ações de 
sinalização e controle do tráfego, 
esses transtornos serão reduzidos.   1 2 1 1 1 2 2     

Interferência 
em 

propriedades 
de terceiros 

Uso e 
ocupação do 

solo. 

Implantação do 
ramal 

ferroviário em 
propriedades de 

terceiros. 

N D L C CP P I M A PM - 

- Implantar Programa de Comunicação Social; 
- Manter os traçados do ramal ferroviário com 
máxima aderência e acompanhamento de estradas 
rodoviárias já existentes, Estrada do Minuano e 
Estrada da Campina; 
- Assegurar a compensação justa aos proprietários 
que tiverem suas propriedades afetadas pelo 
ramal ferroviário e pelas rodovias, conforme 
procedimentos para aquisição de áreas e 
reassentamentos adotados para implantação da 
nova fábrica. 

M ADA 

A manutenção do ramal 
ferroviário com máxima 
aderência e acompanhamento 
de estradas rodoviárias já 
existentes minimiza os 
impactos sobre propriedades de 
terceiros, porém as 
interferências serão inevitáveis. 

  1 2 1 3 2 2 3     

Alteração de 
uso e 
ocupação do 
solo 

Uso e 
ocupação do 
solo. 

Implantação 
dos ramais 
ferroviário e 
rodoviário. 

N D L C CP P I P M PM - 
- Realizar a compensação da vegetação nativa 
suprimida, em consonância com os 
procedimentos de aquisição das propriedades, 
baseados em compensação justa.; 

- Realizar o acompanhamento ambiental da 
obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC. 

- ADA 

A alteração de uso e ocupação do 
solo gerada pela implantação dos 
ramais ferroviário e rodoviário será 
inevitável. Porém, o 
acompanhamento ambiental da 
obra através do Plano Ambiental 
de Construção – PAC minimizará a 
supressão. Além disso, a vegetação 
nativa suprimida será compensada 
em local apropriado. 

  1 2 1 3 2 1 2     
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Tabela 3.4.4-2. Impactos da Fase de Implantação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 
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das medidas 
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Alteração 
das 
condições de 
navegabilida
de do rio 
Tibagi 

Navegação 

Implantação da 
ponte do ramal 
rodoviário no 
tio Tibagi 

N D L,R C CP P I P M PM - 

- Executar o projeto da ponte de forma que 
os vãos tenham altura e largura suficiente 
para permitir a passagem de embarcações 
compatíveis com o rio Tibagi; 

- Instalar sinalização de segurança, de forma 
a alertar sobre a existência da ponte, de 
acordo com legislação vigente. 

 

B ADA, 
AID 

A implantação da ponte sobre 
o rio Tibagi causará impacto de 
baixa magnitude visto que as 
condições de navegabilidade 
deste rio serão mantidas. 

  2 2 1 3 2 1 2     
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Tabela 3.4.4-3. Impactos da Fase de Operação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico. 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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Alteração da 
qualidade do 
solo e/ou das 
águas 
superficiais e 
subterrâneas 
devido a 
vazamento/d
erramamento 
de produtos 
químicos 

Produtos 
químicos. 

Movimentação 
de veículos 
(caminhões, 
locomotiva) com 
cargas de 
produtos 
químicos nos 
ramais 
rodoviário e 
ferroviário. 

N D L,R P MP P I M M M - 

- Exigir na contratação do transporte de produtos 
químicos que as empresas tenham sistema de 
ação em emergência; 
- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos; 
- Implantar o Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais; 
- Implantar Plano de Gerenciamento de Riscos – 
PGR e Plano de Ação de Emergência – PAE para 
transporte de produtos perigosos; 
- Realizar treinamento dos operadores da 
locomotiva e dos motoristas para ação em 
situações de emergência. 

M ADA, 
AID 

A probabilidade de alteração da 
qualidade do solo e/ou das águas 
superficiais e subterrâneas devido a 
vazamento/derramamento de 
produtos químicos será 
minimizada com a adoção das 
medidas mitigadoras. Caso ocorra 
algum tipo de 
vazamento/derramamento estes 
serão contidos através de ações de 
emergência. 

  2 1 2 3 2 2 2     

Alteração da 
qualidade do 

ar 

Emissão 
atmosférica. 

Movimentação 
de veículos 

(carros, 
caminhões, 

locomotiva) nos 
ramais 

rodoviário e 
ferroviário. 

N D L,R C CP P I P M M - 
- Monitorar a emissão de fumaça preta de 
caminhões que fazem transporte para a 
KLABIN e da locomotiva, e estabelecer 
medidas de controle quando necessário; 
- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos. 

M ADA, 
AID 

A alteração significativa da 
qualidade do ar da região devido 
à movimentação de veículos 
(carros, caminhões, locomotiva) 
nos ramais rodoviário e 
ferroviário será minimizada após 
a adoção das medidas 
mitigadoras propostas.   2 2 1 3 2 1 2     

Bi
ót

ic
o 

Aumento do 
risco de 
atropelament
o e distúrbios 
à fauna 

Fauna. 

Movimentação 
de veículos 
(carros, 
caminhões, 
locomotiva) nos 
ramais 
rodoviário e 
ferroviário. 

N D L C MP P I M M PM - 

- Informar e conscientizar os condutores de 
veículos quanto à direção defensiva através do 
Programa de Mitigação das Interferências no 
Sistema Viário; 
- Incluir no Programa de Educação Ambiental o 
tema relacionado à proteção da fauna nesse tipo 
de situação; 
- Instalar placas informativas ao longo do ramal 
rodoviário, alertando sobre a possibilidade de 
tráfego de animais na rodovia. 

M ADA 

O aumento do risco de 
atropelamento de fauna com a 
implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário ocorrerá, 
porém com a conscientização 
dos condutores e a instalação de 
placas informativas esse impacto 
será parcialmente mitigável.   1 2 3 3 2 2 2     
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Tabela 3.4.4-3. Impactos da Fase de Operação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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 d
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/ d
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 m
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 p
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 m
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 d
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So
ci
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Interferência 
na 

infraestrutur
a viária local 

Infraestrutura. 

Movimentação 
de veículos 

(carros, 
caminhões, 

locomotiva) nos 
ramais 

rodoviário e 
ferroviário. 

N, 
P D L C MP P I M M PM - 

- Instalar placas sinalizadoras ao longo do 
ramal ferroviário, principalmente no 
cruzamento com a Estrada Campina; 
- Divulgar para a comunidade sobre o 
funcionamento dos ramais ferroviário e 
rodoviário através do Programa de 
Comunicação Social; 
- Implantar o Programa de Mitigação das 
Interferências do Sistema Viário. 

M ADA 

A interrupção no tráfego da 
Estrada Campina ocorrerá 
durante a passagem da 
composição (locomotiva e 
vagões) no ramal ferroviário, 
porém essa interrupção deverá 
ocorrer 1 vez ao dia. 

  1 2 2 3 2 2 2     

Aumento do 
risco de 
ocorrência 
de acidentes 

Acidente. 

Movimentação 
de veículos 
(carros, 
caminhões, 
locomotiva) nos 
ramais 
rodoviário e 
ferroviário. 

N D L C MP P I M A M - 

- Informar e conscientizar os condutores de 
veículos quanto à direção defensiva através do 
Programa de Mitigação das Interferências no 
Sistema Viário; 
- Divulgar para a comunidade sobre o 
funcionamento dos ramais ferroviário e 
rodoviário através do Programa de 
Comunicação Social; 
- Instalar placas sinalizadoras ao longo dos 
ramais ferroviário e rodoviário. 

M ADA 

O aumento do risco de 
ocorrência de acidentes com a 
implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário ocorrerá, 
porém com a conscientização 
dos condutores, o conhecimento 
da comunidade sobre a 
existência e funcionamento dos 
ramais e a instalação de placas 
sinalizadoras esse impacto será 
mitigável. 

  1 2 2 3 2 2 3     

Melhoria das 
condições 
logísticas 

Logística. 

Operação dos 
ramais 
ferroviário e 
rodoviário. 

P D L, R, 
E C  MP  P I G A - - 

Não há. 
- 

ADA, 
AID, 
AII 

A implantação e operação dos 
ramais ferroviário e rodoviário 
refletirão na melhoria das 
condições logísticas, 
independente da realização de 
medidas mitigadoras.   3 2 2 3 2 3 3     
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Tabela 3.4.4-3. Impactos da Fase de Operação – Meio Físico, Biótico e Socioeconômico (continuação). 

Meio 
Impacto 

Ambiental 
Potencial 

Aspecto 
Ambiental 

Atividade 
geradora 

Caracterização dos Impactos 

Prognóstico após                     
a implementação                    

das medidas 
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 d
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 p
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 m
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 d
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de
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a 

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o 

Incômodo à 
vizinhança 
devido ao 

ruído 

Ruído. 

Movimentação 
de veículos 

(carros, 
caminhões, 

locomotiva) nos 
ramais 

rodoviário e 
ferroviário. 

N D L,R C MP P I M A M - 

- Implantar o Programa de Manutenção de 
Veículos e Equipamentos; 
- Instalar silenciadores, atenuadores e 
absorvedores de energia sonora quando 
necessário e viável; 
- Implantar o Programa de Gerenciamento 
de Ruídos. 

M ADA, 
AID 

No trecho do ramal rodoviário 
próximo ao povoado de 
Imbuzinho poderá haver 
incômodo à vizinhança por 
ruído. 

  2 2 2 3 2 2 3     

Criação de 
empregos Mão de obra. Contratação de 

trabalhadores. 

P D R,E C MP P I B M - B 
- Promover a divulgação das vagas 
disponíveis; 
- Priorizar a contratação de mão de obra 
local; 
- Implantar Programa de Comunicação 
Social. 

M AID, 
AII 

A população da região será 
beneficiada com a criação de 
empregos, principalmente 
devido às ações de divulgação 
das vagas disponíveis e da 
priorização da contratação de 
mão de obra local.   3 2 2 3 2 1 2     

Natureza – positiva (P) ou negativa (N); Forma de Incidência – direta (D) ou indireta (I); Área de Abrangência – local (L), regional (R) ou estratégica (E); Possibilidade de ocorrência – certo (C) e provável (P); Prazo de 
ocorrência – imediato (I), curto prazo (CP), médio prazo (MP) ou longo prazo (LP); Temporalidade/duração – temporário (T) e permanente (P), ou cíclico (C); Reversibilidade – reversível (R), parcialmente reversível 
(PR) ou irreversível (I); magnitude - pequena (P), média (M) ou grande (G); Relevância - alta (A), média (M) ou baixa (B); Possibilidade mitigadora – mitigável (M), parcialmente mitigável (PM) ou não mitigável (NM); 
Possibilidade potencializadora – alta (A), média (M) ou baixa (B); Grau de resolução – alto (A), médio (M) ou baixo (B); Área de influência – Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direto (AID) ou Área 
de Influência Indireta (AII). 
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Tabela 3.4.4-4. Análise quantitativa da avaliação de impactos. 

Fase Impacto Potencial 

Á
re

a 
de

 a
br

an
gê

nc
ia

 

Pr
ob
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ili

da
de

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
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az
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e 

M
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de
 

R
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ân

ci
a 

Total 

Pl
an

ej
am

en
to

 Alteração da qualidade ambiental 3 1 1 3 1 2 2 - 13 

Aumento da expectativa da população quanto a 
implantação do empreendimento 3 2 2 1 1 1 2 ± 12 

Aumento do valor da terra 2 1 1 3 2 1 2 + 12 

Im
pl

an
ta

çã
o 

Aumento da susceptibilidade do solo para erosão 
e escorregamento 1 2 1 1 2 2 2 - 11 

Alteração da qualidade das águas superficiais 
devido à movimentação de sedimentos e 
concretagem 

2 1 1 1 1 2 2 - 10 

Alteração da qualidade do ar 2 2 1 1 1 1 1 - 9 

Alteração da qualidade do solo e/ou das águas 
subterrâneas devido à disposição inadequada de 
resíduos sólidos 

1 1 1 1 1 2 2 - 9 

Alteração da paisagem natural 2 2 1 3 2 1 2 - 13 

Perda de vegetação e habitat 1 2 1 3 2 1 2 - 12 

Afugentamento e distúrbios à fauna 1 2 1 1 2 2 2 - 11 

Perda de conectividade e permeabilidade 3 2 1 3 2 1 2 -14 

Alteração da comunidade bentônica 1 2 1 3 2 1 2 -12 

Incômodo à vizinhança devido ao ruído 3 2 1 1 1 3 3 - 14 

Mobilização de mão de obra 2 2 1 1 1 2 2 + 11 

Aumento da arrecadação tributária 3 2 1 1 2 3 3 + 15 

Desmobilização de mão de obra 3 2 1 1 2 2 2 - 13 

Alteração do patrimônio arqueológico 1 1 1 1 2 2 2 ± 10 

Transtorno ao tráfego local 1 2 1 1 1 2 2 - 10 

Interferência em propriedades de terceiros 1 2 1 3 2 2 3 - 14 

Alteração de uso e ocupação do solo 1 2 1 3 2 1 2 - 12 
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Fase Impacto Potencial 
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Total 

Alteração das condições de navegabilidade do rio 
Tibagi 2 2 1 3 2 1 2 -13 

O
pe

ra
çã

o 

Alteração da qualidade do solo e/ou das águas 
devido a vazamento/derramamento de produtos 
químicos 

2 1 2 3 2 2 2 - 14 

Alteração da qualidade do ar 2 2 1 3 2 1 2 - 13 

Aumento do risco de atropelamento e distúrbios à 
fauna 1 2 3 3 2 2 2 - 15 

Interferência na infraestrutura viária local 1 2 2 3 2 2 2 ± 14 

Aumento do risco de ocorrência de acidentes 1 2 2 3 2 2 3 - 15 

Melhoria das condições logísticas 3 2 2 3 2 3 3 + 18 

Incômodo à vizinhança devido ao ruído  2 2 2 3 2 2 3 - 16 

Criação de empregos 3 2 2 3 2 1 2 + 15 

Total quantitativo dos impactos potenciais identificados - 192 

Obs. Nos impactos negativos/positivos considera-se o valor do impacto zero na totalização quantitativa. Os 
impactos positivos são somados e os negativos subtraídos 

 

Resumo dos Resultados 
Na avaliação quantitativa, a somatória total da avaliação de impactos, somando-se os 
positivos menos os negativos resultou-se em “- 192” (negativa), conforme apresentado 
na Tabela 5.6-4; ou seja, a somatória quantitativa dos impactos negativos foi superior 
a somatória dos impactos positivos. 
Para efeitos de avaliação, foi comparado o resultado da somatória total da avaliação de 
impactos com a pontuação máxima atingível (considera-se todos impactos negativos 
na pior condição), que nesse caso foi de “- 551” pontos (29 impactos x - 19 pontos por 
impacto). Assim, obteve-se o resultado de 35%.  
Em resumo: 

Total de pontos possíveis: 551 pontos; 
Total de pontos somados nesta avaliação: 192 pontos ou 35%. 

Como o percentual, com a implantação das medidas, está abaixo de 50%, pode-se 
concluir que o empreendimento é ambientalmente viável. Porém, recomenda-se que a 
KLABIN implemente as medidas propostas nessa avaliação para minimizar ainda 
mais os impactos negativos gerados pela instalação do empreendimento. 
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Assim,  o  prognóstico  após  a  implementação  das  medidas,  apresentado  após  cada  
impacto, demonstra o resultado esperado do impacto analisado. 

4 MEDIDAS MITIGADORAS E PREVENTIVAS 
Com base na avaliação dos impactos ambientais, são recomendadas medidas que 
venham a minimizá-los, compensá-los, no caso de impactos negativos e, no caso de 
impactos positivos, maximizá-los, sempre com medidas que deverão ser implantadas 
através de projetos ambientais. 

Seguem as medidas mitigadoras e preventivas propostas: 

Fase de planejamento 
 Planejar as atividades da fase de implantação dos ramais rodoviário e ferroviário 

considerando as características ambientais da região; 

 Contemplar os aspectos ambientais e de segurança na elaboração do projeto; 
 Contemplar medidas para mitigação dos impactos negativos; 

 Divulgar informações gerais sobre o projeto de implantação dos ramais 
ferroviário e rodoviário, assim como sobre os impactos positivos e negativos 
gerados pelo projeto nas fases de implantação e operação através do Programa de 
Educação Ambiental e Comunicação Social. 

Fase de implantação 
 Apoiar as empresas prestadoras de serviço a aproveitar os trabalhadores da fase de 

implantação; 
 Aproveitar, sempre que possível, os trabalhadores da fase de implantação; 

 Assegurar a justa compensação aos proprietários que tiverem suas propriedades 
afetadas pelo ramal ferroviário; 

 Avaliar a possibilidade de cobrir a carga de caminhões que transportam terra ou 
de controlar o nível da carga para reduzir a emissão de poeira; 

 Construir drenagem temporária para retenção de sólidos e/ou, caso sejam 
utilizadas as drenagens já existentes, implantar algum tipo de retenção de sólidos; 

 Estocar em local adequado, a camada orgânica superior do solo, para reutilização 
posterior (por exemplo, em projeto paisagístico); 

 Executar o projeto da ponte de forma que os vãos tenham altura e largura 
suficiente para permitir a passagem de embarcações compatíveis com o rio 
Tibagi; 

 Implantar o Plano Ambiental de Construção – PAC; 

 Implantar o Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre; 
 Implantar o Programa de Desmobilização de Pessoas; 

 Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 
 Implantar o Programa de Monitoramento Arqueológico e Resgate de Sítios 

Arqueológicos durante a implantação do empreendimento; 
 Implantar os ramais ferroviário e rodoviário, preferencialmente, em períodos não 

chuvosos; 
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 Incentivar a circulação dos veículos em baixa velocidade para evitar a emissão de 
poeira e material particulado; 

 Incentivar  o  retorno  dos  trabalhadores  não  aproveitados  após  a  fase  de  
implantação para seus locais de origem;  

 Instalar placas sinalizadoras com referência à realização das obras; 

 Instalar silenciadores, atenuadores e absorvedores de energia sonora quando 
necessário e viável; 

 Instalar sinalização de segurança, de forma a alertar sobre a existência da ponte, 
de acordo com legislação vigente. 

 Manter e preservar as características naturais nas margens do rio Tibagi, onde 
serão implantadas estacas/tubulões, permitindo a conectividade e permeabilidade 
da fauna terrestre neste local; 

 Manter o projeto de implantação das estacas/tubulões da ponte utilizando a camisa 
metálica; 

 Manter os traçados do ramal ferroviário com máxima aderência e 
acompanhamento de estradas rodoviárias já existentes, Estrada do Minuano e 
Estrada da Campina; 

 Manter parte do projeto da ponte com estrutura de concreto pré-moldado; 
 Minimizar o tempo de exposição das áreas sem cobertura vegetal na fase de obras; 

 Minimizar, no que possível, os blocos de fundação da ponte; 
 Monitorar a emissão de fumaça preta através da escala de Ringelmann e 

estabelecer medidas de controle quando necessário; 
 Realizar a compensação da vegetação nativa suprimida; 

 Realizar a implantação da ponte nas margens, de tal forma que a intervenção seja 
restrita às perfurações das estacas/tubulões; 

 Realizar ações de sinalização e controle de tráfego em conjunto com os órgãos 
responsáveis pelas respectivas rodovias; 

 Realizar o acompanhamento ambiental da obra, através do Plano Ambiental de 
Construção – PAC; 

 Reduzir a realização de trabalhos em períodos noturnos; 
 Rodízio na operação de equipamentos, caso os níveis de ruído ultrapassem os 

valores aceitáveis; 
 Solicitar junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Autorização para 

Supressão da Vegetação; 
 Solicitar junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Autorização para Resgate 

e Afugentamento de Fauna; 
 Utilizar  o  máximo a  proximidade  com as  estradas  existentes  para  a  implantação  

do ramal ferroviário. 
 Utilizar o máximo das estradas existentes para a implantação do ramal rodoviário; 

 
 



128069.10-1000-M-1500 
 

  77 
 

 

Fase de operação 
 Divulgar  para  a  comunidade  sobre  o  funcionamento  dos  ramais  ferroviário  e  

rodoviário através do Programa de Comunicação Social; 

 Exigir na contratação do transporte de produtos químicos que as empresas tenham 
sistema de ação em emergência; 

 Implantar o Programa de Gerenciamento de Ruídos; 
 Implantar o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos; 

 Implantar o Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário; 
 Implantar o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; 

 Implantar Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR e Plano de Ação de 
Emergência – PAE para transporte de produtos perigosos; 

 Incluir no Programa de Educação Ambiental o tema relacionado à proteção da 
fauna nesse tipo de situação; 

 Informar e conscientizar os condutores de veículos quanto à direção defensiva 
através do Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário; 

 Instalar placas informativas ao longo do ramal rodoviário, alertando sobre a 
possibilidade de tráfego de animais na rodovia; 

 Instalar placas sinalizadoras ao longo do ramal ferroviário, principalmente no 
cruzamento com a Estrada Campina; 

 Instalar placas sinalizadoras ao longo dos ramais ferroviário e rodoviário; 
 Instalar silenciadores, atenuadores e absorvedores de energia sonora quando 

necessário e viável; 
 Monitorar a emissão de fumaça preta de caminhões que fazem transporte para a 

KLABIN e da locomotiva, e estabelecer medidas de controle quando necessário; 
 Realizar treinamento dos operadores da locomotiva e dos motoristas para ação em 

situações de emergência. 
 

5 CONCLUSÃO 
Os ramais rodoviário e ferroviário que serão implantados nos municípios de 
Ortigueira-PR e Telêmaco Borba-PR interligarão a futura unidade industrial da 
KLABIN (Projeto  PUMA),  em Ortigueira-PR;  até  a  rodovia  PR-160 e  até  a  ferrovia  
Central do Paraná, respectivamente. O ramal rodoviário terá extensão de 18,8 km e o 
ramal ferroviário terá extensão de 23,1 km. 

O ramal ferroviário suportará o escoamento de celulose, o transporte de produtos 
químicos e eventualmente madeira, enquanto que o ramal rodoviário será utilizado 
para transporte de madeira das fazendas da KLABIN à fábrica, transporte dos 
produtos produzidos na fábrica Monte Alegre para a nova fábrica, transporte de 
produtos químicos, acesso de funcionários e prestadores de serviço à fábrica e 
escoamento da produção de papel. Para a implantação do ramal ferroviário serão 
investidos aproximadamente R$ 68 milhões, e para o ramal rodoviário serão R$ 48 
milhões. 
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Neste estudo, foram avaliadas alternativas de localização dos ramais em termos 
técnicos, econômicos e principalmente ambiental favorável. 
Para analisar a viabilidade locacional e ambiental deste empreendimento, foi 
desenvolvido um EIA/RIMA. Esse estudo fez uma abordagem sistêmica do 
empreendimento, suas características principais, o cenário dos meios físico, biótico e 
socioeconômico. Posteriormente, em capítulo denominado Avaliação de Impactos 
Ambientais, aponta os possíveis impactos socioambientais decorrentes da interação 
entre os futuros ramais e os elementos físicos, bióticos e socioeconômicos constatados 
no diagnóstico ambiental. 

Para o diagnóstico ambiental, foram realizados estudos específicos dos meios físico, 
biótico e socioeconômico, definindo-se as atuais sensibilidades e vulnerabilidades 
ambientais. 
Para o meio físico, foram contemplados aspectos tais como: clima, geologia, 
geomorfologia e pedologia e recursos hídricos.  
Os estudos do meio biótico abrangeram a fauna e flora presentes nas áreas de 
influência do projeto, tendo sido identificados poucos elementos de destaque no meio 
ambiente local.  

Quanto aos estudos socioeconômicos, foram caracterizadas a população, os aspectos 
econômicos, a estrutura urbana e saneamento básico nos municípios do 
empreendimento, assim como foi feita uma avaliação do potencial arqueológico na 
região do empreendimento, de modo a constituir-se uma imagem mais ampla do 
contexto em que se insere o empreendimento. 
Na avaliação dos impactos, tendo por base a caracterização do empreendimento e o 
diagnóstico ambiental, a consultoria responsável pelo estudo constatou que: 
- Na fase de planejamento foram constatados 3 impactos, sendo 1 negativo, 1 positivo 
e 1 positivo/negativo; 
-  Na  fase  de  implantação  foram  constados  18  impactos,  sendo  2   positivos  e  15  
negativos e 1 positivo/negativo; 
- Na fase de operação foram constatados 8 impactos, sendo 2 positivos e 5 negativos e 
1 positivo/negativo. 
Como se pode observar, a maior parte dos impactos negativos identificados concentra-
se na etapa de implantação para os quais foram propostas medidas de mitigação de 
impactos nas três fases previstas para o empreendimento (planejamento, instalação e 
operação), que apresentarão graus de resolução variáveis.  
Na avaliação quantitativa, a somatória total da avaliação de impactos, somando-se os 
positivos menos os negativos resultou-se em “- 192” (negativa), ou seja, a somatória 
quantitativa dos impactos negativos foi superior a somatória dos impactos positivos. 

Para efeitos de avaliação, foi comparado o resultado da somatória total da avaliação de 
impactos com a pontuação máxima atingível (considera-se todos impactos negativos 
na pior condição), que nesse caso foi de “- 551” pontos (29 impactos x - 19 pontos por 
impacto). Assim, obteve-se o resultado de 35%.  
Em resumo: 

Total de pontos possíveis: 551 pontos; 
Total de pontos somados nesta avaliação: 192 pontos ou 35%. 
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Como o percentual, com a implantação das medidas, está abaixo de 50%, pode-se 
concluir que o empreendimento é ambientalmente viável. Porém, recomenda-se que a 
KLABIN implemente as medidas propostas nessa avaliação para minimizar ainda 
mais os impactos negativos gerados pela instalação do empreendimento. 
Assim, o conjunto dos aspectos estudados na avaliação de impactos ambientais aponta 
a existência de condições favoráveis para a implantação dos ramais rodoviário e 
ferroviário da KLABIN, o que foi comprovado tanto para implantação quanto para a 
operação do empreendimento. 
De acordo com as análises efetuadas no decorrer deste Estudo de Impacto Ambiental, 
o empreendimento apresenta-se adequado quanto aos aspectos da qualidade do meio 
ambiente. Os aspectos identificados como de maior vulnerabilidade são passíveis de 
mitigação, necessitando para tanto, que as medidas de controle ambiental sejam 
previstas no projeto executivo e corretamente implementadas. 

Com base no estudo apresentado, não foi identificado nenhum impacto que, na opinião 
da equipe que elaborou este EIA/RIMA, questione a viabilidade ambiental do 
empreendimento, em condições normais de operação, considerando a implantação das 
medidas mitigadoras propostas.  

Conclusão Sobre a Viabilidade Jurídica e Ambiental do Empreendimento 
Em atenção aos aspectos legais e institucionais, deve ser ressaltado que o presente 
estudo de impacto ambiental atende em todos os níveis de administração pública, aos 
diplomas legais regentes do licenciamento ambiental. Durante a elaboração dos 
estudos técnicos, denota-se integral atendimento ao texto constitucional, em especial 
ao  artigo  225,  §1º  inciso  IV,  bem como a  legislação  infraconstitucional  (Lei  Federal  
6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente), e as Resoluções 
Estaduais CEMA 65/2008, CEMA 70/2009, Portaria SEMA/IAP 031/1998 e Portaria 
Estadual IAP 158/2009. 
Não obstante o integral atendimento aos aspectos legais de âmbito federal e estadual, a 
localização do empreendimento também obedece aos ditames legais de âmbito 
municipal, de ordenamento de uso e ocupação do solo.  

O que se pode, entretanto, afirmar é a real observância dos ditames legais de 
zoneamento territorial espacial de caráter ambiental que estão vigentes para a área 
rural. Não obstante a obediência aos aspectos legais de zoneamento, é importante 
observar que o empreendedor deverá observar supervenientes alterações legislativas, 
que porventura possam vir a alterar o uso e ocupação do solo na região escolhida para 
o site do empreendedor. 

Importante salientar que, não apenas diplomas legais foram acatados, mas, inclusive, 
os Princípios Internacionais do Direito Ambiental. Cabe especial menção ao Princípio 
da Prevenção no que se refere à escolha da melhor alternativa locacional. Por último, 
mas não menos importante, cumpre dizer que o Princípio da Sustentabilidade foi o 
elemento chave que guiou a elaboração do presente estudo ambiental, atestando que a 
proposta de empreendimento satisfaz os requisitos técnicos, jurídicos e ambientais. 
Ainda que assim não fosse, os textos legais, dentro da lógica jurídica que lhes é 
inerente, estabelecem uma série de requisitos jurídicos de caráter ambiental a serem 
cumpridos. A par de tais requisitos técnicos jurídicos surgem os planos de 
monitoramento e medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor, a fim de 
satisfazer as exigências legais, bem como minimizar os impactos ambientais 
decorrentes do empreendimento. Desta feita, é cristalino observar que é totalmente 
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possível existir o que se chama de desenvolvimento sustentável, garantindo a sadia 
qualidade de vida e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Importante frisar, que a alternativa de traçado buscou que os empreendimentos estejam 
inseridos em áreas já impactadas, além de estar com a máxima aderência possível com 
estradas e acessos já existentes. Tal postura fez com que a alternativa locacional 
escolhida gere a menor interferência possível em propriedades de terceiros, uma vez 
que acompanha estradas existentes. Isso torna menor o impacto socioeconômico em 
termos de incômodos aos proprietários de terras, bem como reduz custos de aquisição 
de terras. 

Por  fim,  a  alternativa  locacional  dos  ramais  rodoviário  e  ferroviário  da  KLABIN,  
atende ao ordenamento jurídico vigente no País, no Estado do Paraná e dos citados 
Municípios, satisfazendo as exigências legais das normas ambientais em todos os 
níveis de administração. 

De todo o exposto conclui-se, pela viabilidade jurídico-ambiental deste 
empreendimento, para que seja concedida ao empreendedor a devida Licença Prévia, 
que deverá atender às exigências administrativas constantes deste documento a ser 
expedido pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, enquanto órgão ambiental 
licenciador. 

6 REFERÊNCIAS 
Diagnóstico Ambiental - Meio Físico 
ÁGUAS DO PARANÁ. Instituto de Águas do Paraná. Gestão de Recursos. 
Disponível em 
<http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=48>.  

ANA –  Agência  Nacional  de  Águas.  Região  Hidrográfica  do  Paraná.  Disponível  em 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/parana.aspx>. 

BHERING, S.B. e SANTOS, H.G. – Editores.  Mapa de Solos do Estado do Paraná- 
IAPAR/EMBRAPA, 2008; 

CONAMA 03/1990 – Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.  Resolução  Nº  49  de  20  de  
dezembro de 2006. 
COPATI. Consórcio para Proteção Ambiental do Rio Tibagi. Disponível em < 
http://www.copati.org.br/ home>. 
EIA/RIMA. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental da UHE 
Mauá. CNEC. 2004. 
IPEF. Programa de Monitoramento Ambiental em Microbacias. Disponível em < 
http://www.ipef.br/promab/>. 
LACTEC. Modelagem Matemática da Qualidade da Água para UHE Mauá. Curitiba, 
2009 
LAKES Environmental Software (2007).User’s Guide ISC-AERMod View. 

MENDONÇA,  F  A;  DANNI-OLIVEIRA,  I.  M.  Dinâmica  atmosférica  e  tipos  
climáticos predominantes da bacia do rio Tibagi. Capitulo 4 – Livro A bacia do rio 
Tibagi. Londrina. 2002. 



128069.10-1000-M-1500 
 

  81 
 

 

MENDONÇA,  F  A;  DANNI-OLIVEIRA,  I.  M.  Dinâmica  atmosférica  e  tipos  
climáticos predominantes da bacia do rio Tibagi. Capitulo 4 – Livro A bacia do rio 
Tibagi. Londrina. 2002. 

MINEROPAR – Minerais do Paraná, Atlas Geológico do Estado do Paraná, Curitiba, 
2001; 

MINEROPAR,  Minerais  do  Paraná  S/A Levantamento  das  Potencialidades  Minerais  
do Município de Imbituva, 1992, 56 páginas com anexos. 

MME  –  Ministério  das  Minas  e  Energia/DNPM  –  Departamento  Nacional  da  
Produção Mineral: Mapa Geológico do Brasil, escala 1: 2.500.000, 1981; 

PARANÁ. Diagnóstico do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, 2009. 
SEDU/Paranacidade – Governo do Estado do Paraná – Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba.  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano da  cidade  de  Telêmaco 
Borba – Relatório de Análise Temática Integrada, 2008, 305 páginas. 

SEMA – Secretaria de Estado e de Recursos Hídricos do Estado do Paraná.  
Resolução 054/2006 

SUDERHSA. Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, 1998. 
 

Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico 
DOSSIÊ MATA ATLÂNTICA – Projeto Monitoramento Participativo da Mata 
Atlântica. Instituto Socioambiental, Rede de Ong`s Mata Atlântica e Sociedade 
Nordestina de Ecologia, 2001. cap. 3, p. 287. 

FILGUEIRAS, T.S; NOGUEIRA, P.E; BROCHADO, A.L; GUALLA II, G.F. 
Caminhamento: um método expedito para levantamentos florísticos qualitativos. 
Cadernos de Geociências, v.12 p. 39-43, 1994.  
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS 
ESPACIAIS (INPE). Atlas dos remanescentes florestais da mata atlântica: período 
2008-2010. Relatório parcial. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2011. 
Disponível em: <http://www.sosma.org.br/index.php?section=atlas&action=atlas>. 
Acesso em: 23/01/2012.  
IAP – Instituto Ambiental do Paraná, SEMA. Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de 
extinção no Paraná. Portaria IBAMA nº 37 – N de 03 de abril de 1992. 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de Vegetação do Brasil. 
2004.  
IPARDES– Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Cobertura 
florestal e consumo de madeira, lenha e carvão nas regiões de Londrina, Maringá e 
Paranavaí: subsídio para uma política florestal no estado do Paraná. Ipardes, 
Curitiba.1993 In  TOREZAN, J.M.D. Nota sobre a vegetação da bacia do rio Tibagi. 
Londrina, PR. A Bacia do Rio Tibagi cap.7, p. 103-107. 2002. 

IPARDES– Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Caracterização socioeconômica e ambiental da área de influência de Telêmaco Borba. 
Nota técnica. 2008. 

IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. 
Red List of Threatened Species. 2009. Visualizado em [ http://www.iucnredlist.org/]. 



128069.10-1000-M-1500 
 

  82 
 

 

KLABIN. Plano de manejo florestal 2011 – resumo público. Telêmaco Borba – PR. 
Acesso em: 13/02/2012. Disponível em: 
http://www.klabin.com.br/arquivo/document/Responsabilidade_Ambiental_PR.pdf 

KLABIN. Inventário florestal da nova fábrica de celulose e papel da KLABIN região 
compreendida entre os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba – PR. Estudo de 
Impacto Ambiental EIA/RIMA INDUSTRIAL. 2012 
KLEIN, R. M. 1960. O aspecto dinâmico do pinheiro brasileiro. Sellowia, 12: 17-45. 

KOZERA,C.   Levantamento  Florístico  do  Parque  Estadual  de  São  Camilo.  Palotina,  
PR. 2010. 

LIEBSCH, D; MIKICH, B.S. Fenologia reprodutiva de espécies vegetais da Floresta 
Ombrófila Mista do Paraná, Brasil. Publicado na Revista Brasil. Bot., n.2, p.375-391, 
abr – jun. 2009. 
MAACK,  R.  Geografia  física  do  Estado  do  Paraná.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  José  
Olympio, 1981 In  KOZERA,C.  Levantamento Florístico do Parque Estadual de São 
Camilo. Palotina, PR. 2010. 

MMA-  Ministério  do  Meio  Ambiente.  Lista  da  Flora  Brasileira  Ameaçada  de  
Extinção. Instrução Normativa, nº 06, de 23 de Setembro de 2008.  

OLIVEIRA-FILHO,  A.  T.  &  MACHADO,  J.  N.  DE  .M..  Composição  florística  de  
uma floresta semidecídua montana, na Serra de São José, Tiradentes, Minas Gerais. 
Acta bot. bras., 7(2). 1993. 
RIZZINI,  C.T.  Nota  prévia  sobre  a  divisão  fitogeográfica  (florístico-sociológica)  do  
Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 25, n. 1, p. 3-64, 1963. 
RODERJAN, C.V., GALVÃO, F., KUNIYOSHI, Y.S. & HATSCHBACH, G.G. 
2002. As unidades fitogeográficas do estado do Paraná, Brasil. Ciência & Ambiente 
24: 78-118. 

VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R. & LIMA, J.C.A. Classificação da 
vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro. 1991. In 
TOREZAN, J.M.D. Nota sobre a vegetação da bacia do rio Tibagi.  Londrina,  PR. A 
Bacia do Rio Tibagi cap.7, p. 103-107.2002. 

VELOSO, H.P. 1992. Sistema fitogeográfico. In Manual técnico da vegetação 
brasileira.  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  Rio  de  Janeiro,  p.  9-
38.Manual técnico da vegetação brasileira / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. 92 p. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1992. 
 

Diagnóstico Ambiental - Meio Socioeconômico 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL. Cobertura de 
Telefonia nos Municípios Brasileiros. Disponível em:<http://www.anatel.gov.br>. 
Acesso em novembro de 2012. 

AZEVEDO, A de. O planalto brasileiro e o problema da classificação de suas formas 
de relevo Boletim Paulista de Geografia, São Paulo (2): 43-53,1949 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Calculadora do Cidadão: IGP-M (FGV) para ano 
2009. Brasília, 2012. Disponível em <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em novembro 



128069.10-1000-M-1500 
 

  83 
 

 

de 2012. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES. Sheila Najberg & 
Roberto de Oliveira Pereira: Novas Estimativas do Modelo de Geração de Empregos 
do BNDES – MGE. DEPLAN, 8p. Brasília, 2004. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BOLSA FAMÍLIA. 
http://www.caixa.gov.br/Voce/Social/Transferencia/bolsa_familia/index.asp Acesso 
em novembro de 2012. 

CELESC – CENTRAIS ELÈTRICAS DE SANTA CATARINA 
http://novoportal.celesc.com.br/portal/ Acesso em novembro de 2012. 

CFLO  –  REDE  ENERGIA  –  FORÇA  E  LUZ  DO  OESTE.  
http://www.redenergia.com/ Acesso em novembro de 2012. 

COCEL - COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA. 
http://www.cocel.com.br/ Acesso em novembro de 2012. 

COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. 
http://www.copel.com/hpcopel/root/index.jsp Acesso em novembro de 2012. 

COSTA, M. L; ANGÉLICA, R. S.; AVELAR, J. O. G. de 1991. Outeiro e Mosqueiro: 
Exemplos de evolução laterítica imatura. In: Simpósio de Geologia da Amazônia. 
Belém, Anais. Belém, SBG – Núcleo Norte, 610p., p. 479 – 494 

DENATRAN – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. 
http://www.denatran.gov.br/ Acesso em novembro de 2012. 

DNPM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 
http://www.dnpm.gov.br/ Acesso em novembro de 2012. 

EMPLASA (1995) - Sumário de Dados da Grande São Paulo – 1994 
www.emplasa.gov.br 

EMPLASA (1996) – Sumário de Dados da Grande São Paulo – 1995 
www.emplasa.gov.br 

JORNAL DO TEMPO, Disponível em: 
<http://jornaldotempo.uol.com.br/climatologia.html/CaboVerde-MG/>. Acesso em 
novembro de 2012. 

IBGE  –  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística.  Base  de  dados  das  Cidades.  
Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em novembro de 2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário, 2006. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/default.sht
m. Acesso em novembro de 2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha Municipal Digital do 
Brasil: situação em 2001. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico: 1991, 



128069.10-1000-M-1500 
 

  84 
 

 

2000 e 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em novembro de 
2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico de Uso da 
Terra. Série Manuais Técnicos em Geociências, n.º 07, 1998. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da Extração Vegetal e 
da Silvicultura. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pevs/2010 Acesso 
em novembro de 2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola Municipal. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2010/default.shtm Acesso em 
novembro de 2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PIB dos Municípios 2000-2009. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Região de Influência de 
Cidades, 2007. Rio de Janeiro: 2008. 

INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA. http://www.incra.gov.br/ Acesso em novembro de 2012. 

IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Sistema de Contas Regionais, 
2006. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

MARTINS, R. A., Flexibilidade e Integração no novo paradigma  produtivo  mundial:  
estudos  de  casos.  São Carlos – SP, 137 p. 1993. Dissertação de Mestrado. 
EESC/USP, 1993. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP: Censo Educacional, 2009. Brasília, 2010. 

MINISTÉRIO  DO  MEIO  AMBIENTE.  Sistema  Nacional  De  Unidades  De  
Conservação-SNUC. Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Brasília, 2012. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
– DATASUS. Informações Básicas de Saúde. Disponível em: 
<http://www.datasus.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
– DATASUS. Caderno de Informações sobre Saúde. Disponível em: 
<http://www.datasus.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
– DATASUS /CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. Disponível 
em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Plano Plurianual – PPA 2012-2015:. 
Disponível em:<http://www.planejamento.gov.br>. Acesso em novembro de 2012. 

MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  Programa  de  Disseminação  de  
Estatísticas do Trabalho – RAIS. Disponível em: <http://www.mte.gov.br>. Acesso 
em novembro de 2012. 



128069.10-1000-M-1500 
 

  85 
 

 

MITTERMEIER, R. A., ROBLES GIL, P. & MITTERMEIER, C. G. 1997. 
Megadiversity: earth’s biologically wealthiest nations. Cidade do México: CEMEX, 
Conservation International e Agrupación Sierra Madre. 

MITTERMEIER, R.A; MYERS, N.; MITTERMEIER, C.G. Hotspots: earts 
biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Mexico City: 
CEMEX,1999.430p. 

NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979. 422 p 

PNUD - Programa Das Nações Unidas Para O Desenvolvimento. Relatório de 
Desenvolvimento Humano: 2002. Disponível em: <http://www.undp.org.br>. Acesso 
em novembro de 2012. 

RADAMBRASIL  Geologia.  In:  BRASIL.  Ministério  das  Minas  e  Energia.  Rio  de  
Janeiro/Vitória. Levantamento de Recursos Naturais, 26. Rio de Janeiro, 1984. 

SANTA CRUZ GERAÇÃO E ENERGIA S/A. http://www.forceline.com.br/novosite/ 
Acesso em novembro de 2012. 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ. 
<http://www.saude.pr.gov.br/>, acesso em novembro de 2012. 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN. FINBRA: Finanças Municipais 
do Brasil, 2009. Disponível em: <http://www.stn.gov.br>. Acesso em novembro de 
2012. 

SOS Mata Atlântica e INPE. 1997. Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais 
da  Mata  Atlântica.  Fundação  SOS  Mata  Atlântica  e  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  
Espaciais, São Paulo, SP. 

TABARELLI, M.; PINTO, L. P.; SILVA, J. M. C.; HIROTA, M. M.; BEDÊ, L. C. 
2005. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata 
Atlântica brasileira. Megadiversidade1 (1): 133-138 

TEIXEIRA W., FAIRCHILD T.R., TOLEDO M.C.M., TAIOLI F. Decifrando a 
Terra. Companhia Editora Nacional. 2ª ed. 623 p. São Paulo, 2009 

VELOSO, H. P.; Rangel Filho, A. L. R.; Lima, J. C. A. 1991. Classificação da 
vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, 
Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. 123p. 



Orig. 25.06.2013 – RTH 25.06.2013 – KHF/PEP 25.06.2013 – RHi 25.06.2013 – NRN Para informação 

Rev. Data/Autor Data/Verificado Data/Aprovado Data/Autorizado Observações 

      

      
 
 

  

 

ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL - EIA/RIMA 
RAMAL FERROVIÁRIO         
E RODOVIÁRIO 
 

 
 
KLABIN - PAPEL E CELULOSE 
PROJETO PUMA - PR 

VOLUME IV 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo APRESENTAÇÃO 
Anexos - 
 
 
 
Distribuição  
KLABIN E 
PÖYRY - 
 

Pöyry Tecnologia Ltda. 
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 
Bloco B – 7º andar 
04726-170 – Chácara Santo Antonio 
São Paulo - SP 
BRAZIL 
Tel. +55 11 3472 6955 
Fax +55 11 3472 6980 
E-mail: forest.br@poyry.com 
 
 
Data 25.06.2013 
 
N° Referência 128069.10-1000-M-1500 
Página 1  
 



  128069.10-1000-M-1500 
  2 

 
 

 

APRESENTAÇÃO 
O presente documento apresenta os Anexos do EIA/RIMA do Ramal Ferroviário e 
Rodoviário da Klabin para a futura fábrica da Klabin em Ortigueira – PR.  

Os anexos apresentados são: 

 Laudos de Água Superficial; 

 Laudos de Água Subterrânea;  

 Laudos de Solo;  

 Laudos de Ruído; 

 Arqueologia; 

 Estudo de Tráfego. 
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste laudo técnico é apresentar os resultados das análises de água superficial da 

área próxima ao traçado previsto do ramal ferroviário e do ramal rodoviário que será 

construído para atender a futura fábrica da Klabin no município de Ortigueira-PR. 

Este laudo faz parte do EIA/RIMA para a implantação do ramal ferroviário e do ramal 

rodoviário. 

O trabalho de campo foi realizado nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira – PR, 

pela equipe da Fadel Engenharia, em 5 pontos, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Guia de Coleta e Preservação de Amostras da CETESB; 

� United States Environmental Protection Agency (USEPA, 1989) 

 

3 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS E DADOS DA COLETA 

A coleta e análises de água superficial foram realizadas na área próxima ao traçado previsto 

para o ramal ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados apresentados na 

Tabela a seguir. 

Tabela 3-1: Dados da coleta e dos pontos de água superficial. 

Ponto Descrição 
Coordenadas  Data da 

coleta 
Horário 

S O 

01 
Córrego localizado ao lado de uma 
propriedade de cultivo de alface, na 

Estrada Estratégica PR 160. 
24°14'47.70"S 50°51'26.10"O 26/09 17h40 

02 
Córrego localizado na Estrada da 
Campina a caminho da Estrada 

Estratégica PR 160. 
24°13'41.90"S 50°47'30.80"O 26/09 14h15 

03 
Córrego próximo a uma 

propriedade localizada na 
comunidade Campina dos Pupos. 

24°13'4.80"S 50°44'27.80"O 26/09 12h50 

04 
Córrego localizado na Estrada da 

Campina a caminho da comunidade 
Lajeado Bonito. 

24°12'40.70"S 50°44'23.20"O 26/09 12h 
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Ponto Descrição 
Coordenadas  Data da 

coleta Horário 
S O 

05 
Córrego próximo ao Parque 

Ecológico. 
24°17'51.70"S 50°34'45.10"O 27/09 11h25 

 

A seguir, as Figuras 3-1 a 3-6 apresentam o mapa com a localização dos pontos de coleta e 

as fotos dos respectivos locais. 

 

Figura 3-1: Localização dos pontos de coleta de água superficial e o traçado previsto da 
ferrovia (amarelo) e da rodovia (rosa). 
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Figura 3-2: Ponto 01. 

 

 

Figura 3-3: Ponto 02 
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Figura 3-4: Ponto 03. 

 

 

Figura 3-5: Ponto 04. 
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Figura 3-6: Ponto 05. 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

As análises físico-químicas e microbiológicas das águas superficiais coletadas foram 

realizadas pela BIOAGRI (certificada ISO17025), cujos resultados se encontram no            

Anexo I. 

Na Tabela a seguir é apresentada uma síntese dos resultados da qualidade das águas 

superficiais em comparação com os padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 357/2005. 

Tabela 4-1: Resultado das análises das águas superficiais coletadas nos pontos 

amostrais. 

PARÂMETRO UNIDADE Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/05 

pH - 6,96 6,98 6,94 6,36 7,02 6,0 – 9,0 

Alcalinidade Total mg/L 14 18 13 15 11 NA 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/05 

Dureza Total mg/L 16 15 16 14 12 NA 

Turbidez NTU 2,2 2,3 2,2 1,9 8,7 Até 100 UNT 

Condutividade uS/cm 37 45 33 41 33 NA 

Alumínio mg/L 0,3739 0,1906 0,1994 0,2917 0,8580 0,1 mg/L Al 

Sódio mg/L 1,74 2,21 1,17 0,9117 2,17 NA 

Cálcio mg/L 3,75 5,87 4,79 2,82 2,54 NA 

Potássio mg/L 1,30 1,48 0,7492 0,9899 1,83 NA 

Bário mg/L 0,0375 0,0419 0,0345 0,0436 0,0429 0,7 mg/L Ba 

Magnésio mg/L 1,62 1,62 0,9299 0,8159 1,45 NA 

Ferro Dissolvido mg/L 0,3459 0,4027 0,3083 0,3490 0,3868 0,3 mg/L Fe 

Manganês 
Dissolvido 

mg/L 0,0238 0,0302 0,0093 0,0094 0,0165 0,1 mg/L Mn 

Zinco mg/L 0,0684 0,1019 0,0507 0,0266 0,0755 0,18 mg/L Zn 

Chumbo mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01mg/L Pb 

Mercúrio mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 mg/L Hg 

Sulfato mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,8 250 mg/L SO4 

Cloreto mg/L <0,5 1,3 <0,5 <0,5 0,8 250 mg/L Cl 

Sílica mg/L 17,4 16,7 12,5 13,0 17,9 NA 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

mg/L 41 28 20 38 31 500 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Totais 

mg/L 26 <5 <5 <5 <5 NA 

Fósforo Total mg/L 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

Fósforo total 
(ambiente lêntico) 

0,020 mg/L P 
Fósforo total 

(ambiente 
intermediário, com 

tempo de 
residência entre 2 e 
40 dias, e tributários 

diretos de 
ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 
Fósforo total 

(ambiente lótico e 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/05 

tributários de 
ambientes 

intermediários) 
0,1 mg/L P 

Fosfato (como P) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 NA 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,7 

3,7mg/L N, para pH 
≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 
< pH ≤ 8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 
< pH ≤ 8,5 

0,5 mg/L N, para pH 
> 8,5 

Nitrogênio Total mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 NA 

Nitrato (como N) mg/L 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 10,0 mg/L N 

Nitrito (como N) mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,0 mg/L N 

Cor Aparente Pt/Co 40 30 30 40 100 NA 

Cor Verdadeira Pt/Co 35 40 26 29 54 até 75 mg Pt/L 

DBO mg/L <3 <3 <3 <3 <3 até 5 mg/L O2 

DQO mg/L <5 10 <5 <5 6,0 NA 

Índice de Fenóis mg/L <0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 
0,003 mg/L 
C6H5OH 

Óleos e Graxas mg/L <5 5 <5 5 <5 
Virtualmente 

ausentes 
Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100m

L 
310 170 210 130 79 

1000 NMP/100 
mL 

Contagem Padrão 
de Bactérias 

Heterotróficas 
UFC/mL 1,00x1000 1,30x1000 6,80x1003 2,50x1002 4,20x1002 - 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, nos 5 pontos analisados as 

concentrações de alumínio dissolvido  e ferro dissolvido estão acima do limite 

estabelecido pela  RESOLUÇÃO CONAMA nº 357/2005. A elevada concentração destes 

parâmetros ocorre devido à presença destes metais no solo da região. 

Com relação aos demais parâmetros, todas as amostras apresentaram valores inferiores aos 

estabelecidos pela legislação, compatíveis com recursos hídricos Classe 2. 
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5 EQUIPE TÉCNICA 

Os trabalhos foram realizados pela equipe técnica: 

• Engenheiro Civil – Kleib Henrique Fadel - CREA 147.867/D; 

• Engenheira Ambiental – Marília Tupy de Godoy – CREA 087348-5 SC; 

• Engenheiro de Segurança – Ângelo Baucia – CREA 060123801-3 SP. 

• Técnica Tamara Keiko Taninaka 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258226/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sup 04 - 24º 12' 40.7" / 50º 44' 23.2" 

Amostra Rotulada como: Água Superficial  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 12:00:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:09 Data de Elaboração do BA: 08/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,36 

Alcalinidade Total mg/L 5 15 

Dureza Total mg/L 5 14 

Turbidez NTU 0,1 1,9 

Condutividade µS/cm 1 41 

Alumínio mg/L 0,005 0,2917 

Sódio mg/L 0,001 0,9117 

Cálcio mg/L 0,001 2,82 

Potássio mg/L 0,001 0,9899 

Bário mg/L 0,001 0,0436 

Magnésio mg/L 0,001 0,8159 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 0,3490 

Manganês Dissolvido mg/L 0,001 0,0094 

Zinco mg/L 0,001 0,0266 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Sulfato mg/L 0,5 < 0,5 

Cloreto mg/L 0,5 < 0,5 

Sílica mg/L 0,001 13,0 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 38 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Fosfato (como P) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrato (como N) mg/L 0,1 0,3 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Cor Aparente Pt/Co 5 40 

Cor Verdadeira Pt/Co 5 29 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 0,001 

Óleos e Graxas mg/L 5 5 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,8 130 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas UFC/mL 1,00 x 1000 2,50 x 1002 
 

DBO/DQO 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 
260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 
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260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Manganês Dissolvido µg/L 1 < 1 

Ferro Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260843/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 93 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 97 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 106 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 119 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 88 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 120 80 - 120 

Surrogates 
260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 94 70 - 130 
 

260843/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 104 70 - 130 
 

258226/2012-0 - Água Sup 04 - 24º 12' 40.7" / 50º 44' 23.2" 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 93 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 97 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 84 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 84 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 87 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 86 80 - 120 

Surrogates 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 80 70 - 130 
 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

258226/2012-0 - Água Sup 04 - 24º 12' 40.7" / 50º 44' 23.2" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95 70 - 130 
 

 

  
 

 
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
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a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 
Condutividade: POP PA 014 / SMEWW 2510 B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 

Óleos e Graxas: POP PA 017 / SMEWW 5520 B 
Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

DBO: POP PA 001 / SMWW 5210 B 

DQO: POP PA 002 / SMWW 5220 D 
Cor: POP PA 012 / SMWW 2120 C. 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 

Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 
Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Turbidez: POP PA 013 / SMWW 2130 B 

Fósforo Total: POP PA 030 / SMWW  4500 P - E 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 
Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos: POP 009 / SMWW 2540 D e E 

Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 
Nitrogênio Total: Soma do NTK, NO3 e NO2. 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: d3e7625cb3681ecd08b204ab161cb291 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258228/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sup 03 - 24º 13' 04.8" / 50º 44' 27.8" 

Amostra Rotulada como: Água Superficial  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 12:50:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:10 Data de Elaboração do BA: 08/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,94 

Alcalinidade Total mg/L 5 13 

Dureza Total mg/L 5 16 

Turbidez NTU 0,1 2,2 

Condutividade µS/cm 1 33 

Alumínio mg/L 0,005 0,1994 

Sódio mg/L 0,001 1,17 

Cálcio mg/L 0,001 4,79 

Potássio mg/L 0,001 0,7492 

Bário mg/L 0,001 0,0345 

Magnésio mg/L 0,001 0,9299 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 0,3083 

Manganês Dissolvido mg/L 0,001 0,0093 

Zinco mg/L 0,001 0,0507 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Sulfato mg/L 0,5 < 0,5 

Cloreto mg/L 0,5 < 0,5 

Sílica mg/L 0,001 12,5 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 20 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Fosfato (como P) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrato (como N) mg/L 0,1 0,2 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Cor Aparente Pt/Co 5 30 

Cor Verdadeira Pt/Co 5 26 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 0,001 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,8 210 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas UFC/mL 1,00 x 1001 6,80 x 1003 
 

DBO/DQO 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 
260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 
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260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Manganês Dissolvido µg/L 1 < 1 

Ferro Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260843/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 93 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 97 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 106 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 119 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 88 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 120 80 - 120 

Surrogates 
260842/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 94 70 - 130 
 

260843/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 104 70 - 130 
 

258228/2012-0 - Água Sup 03 - 24º 13' 04.8" / 50º 44' 27.8" 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 98 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 97 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 84 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 84 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 87 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 86 80 - 120 

Surrogates 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 80 70 - 130 
 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

258228/2012-0 - Água Sup 03 - 24º 13' 04.8" / 50º 44' 27.8" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 97 70 - 130 
 

 

  
 

 
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
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a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 
Condutividade: POP PA 014 / SMEWW 2510 B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 

Óleos e Graxas: POP PA 017 / SMEWW 5520 B 
Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

DBO: POP PA 001 / SMWW 5210 B 

DQO: POP PA 002 / SMWW 5220 D 
Cor: POP PA 012 / SMWW 2120 C. 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 

Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 
Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Turbidez: POP PA 013 / SMWW 2130 B 

Fósforo Total: POP PA 030 / SMWW  4500 P - E 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 
Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos: POP 009 / SMWW 2540 D e E 

Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 
Nitrogênio Total: Soma do NTK, NO3 e NO2. 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 7f7e654f992168cae68c77b0be94e277 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258216/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sup 05 - 24º 17' 51.7" / 50º 34' 45.1" 

Amostra Rotulada como: Água Superficial  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 27/09/2012 11:25:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 20:55 Data de Elaboração do BA: 08/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

pH (a 25°C)  0 - 14 7,02 

Alcalinidade Total mg/L 5 11 

Dureza Total mg/L 5 12 

Turbidez NTU 0,1 8,7 

Condutividade µS/cm 1 33 

Alumínio mg/L 0,01 0,8580 

Sódio mg/L 0,001 2,17 

Cálcio mg/L 0,001 2,54 

Potássio mg/L 0,001 1,83 

Bário mg/L 0,001 0,0429 

Magnésio mg/L 0,001 1,45 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 0,3868 

Manganês Dissolvido mg/L 0,001 0,0165 

Zinco mg/L 0,001 0,0755 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Sulfato mg/L 0,5 2,8 

Cloreto mg/L 0,5 0,8 

Sílica mg/L 0,001 17,9 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 31 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Fosfato (como P) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,7 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,2 

Nitrato (como N) mg/L 0,1 0,3 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Cor Aparente Pt/Co 5 100 

Cor Verdadeira Pt/Co 5 54 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 < 0,001 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,8 79 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas UFC/mL 1,00 x 1000 4,20 x 1002 
 

DBO/DQO 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 6,0 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 
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260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Manganês Dissolvido µg/L 1 < 1 

Ferro Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 119 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 115 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 92 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 106 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 119 80 - 120 

Surrogates 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 112 70 - 130 
 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 118 70 - 130 
 

258216/2012-0 - Água Sup 05 - 24º 17' 51.7" / 50º 34' 45.1" 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 93 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 97 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 84 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 84 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 87 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 86 80 - 120 

Surrogates 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 80 70 - 130 
 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

258216/2012-0 - Água Sup 05 - 24º 17' 51.7" / 50º 34' 45.1" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 119 70 - 130 
 

 

  
 

 
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
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a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 
Condutividade: POP PA 014 / SMEWW 2510 B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 

Óleos e Graxas: POP PA 017 / SMEWW 5520 B 
Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

DBO: POP PA 001 / SMWW 5210 B 

DQO: POP PA 002 / SMWW 5220 D 
Cor: POP PA 012 / SMWW 2120 C. 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 

Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 
Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Turbidez: POP PA 013 / SMWW 2130 B 

Fósforo Total: POP PA 030 / SMWW  4500 P - E 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 
Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos: POP 009 / SMWW 2540 D e E 

Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 
Nitrogênio Total: Soma do NTK, NO3 e NO2. 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 84da4b24fc84fbb8f4c0c75604660ca7 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258218/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sup 02 - 24º 13' 41.9" / 50º 47' 30.8" 

Amostra Rotulada como: Água Superficial  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 14:15:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 20:58 Data de Elaboração do BA: 08/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,98 

Alcalinidade Total mg/L 5 18 

Dureza Total mg/L 5 15 

Turbidez NTU 0,1 2,3 

Condutividade µS/cm 1 45 

Alumínio mg/L 0,005 0,1906 

Sódio mg/L 0,001 2,21 

Cálcio mg/L 0,001 5,87 

Potássio mg/L 0,001 1,48 

Bário mg/L 0,001 0,0419 

Magnésio mg/L 0,001 1,62 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 0,4027 

Manganês Dissolvido mg/L 0,001 0,0302 

Zinco mg/L 0,005 0,1019 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Sulfato mg/L 0,5 < 0,5 

Cloreto mg/L 0,5 1,3 

Sílica mg/L 0,001 16,7 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 28 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 

Fosfato (como P) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,1 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrato (como N) mg/L 0,1 0,3 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Cor Aparente Pt/Co 5 30 

Cor Verdadeira Pt/Co 5 40 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 0,001 

Óleos e Graxas mg/L 5 5 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 170 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas UFC/mL 1,00 x 1000 1,30 x 1003 
 

DBO/DQO 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 10 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 
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260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Manganês Dissolvido µg/L 1 < 1 

Ferro Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 119 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 115 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 92 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 106 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 119 80 - 120 

Surrogates 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 112 70 - 130 
 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 118 70 - 130 
 

258218/2012-0 - Água Sup 02 - 24º 13' 41.9" / 50º 47' 30.8" 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 94 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 97 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 84 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 84 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 87 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 86 80 - 120 

Surrogates 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 80 70 - 130 
 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

258218/2012-0 - Água Sup 02 - 24º 13' 41.9" / 50º 47' 30.8" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

 

  
 

 
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
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a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 
Condutividade: POP PA 014 / SMEWW 2510 B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 

Óleos e Graxas: POP PA 017 / SMEWW 5520 B 
Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

DBO: POP PA 001 / SMWW 5210 B 

DQO: POP PA 002 / SMWW 5220 D 
Cor: POP PA 012 / SMWW 2120 C. 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 

Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 
Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Turbidez: POP PA 013 / SMWW 2130 B 

Fósforo Total: POP PA 030 / SMWW  4500 P - E 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 
Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos: POP 009 / SMWW 2540 D e E 

Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 
Nitrogênio Total: Soma do NTK, NO3 e NO2. 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: eecf1f5a9f9d6f278c869e64029d08ca 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258219/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sup 01 - 24º 14' 47.7" / 50º 51' 26.1" 

Amostra Rotulada como: Água Superficial  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 17:40:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 20:59 Data de Elaboração do BA: 08/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,96 

Alcalinidade Total mg/L 5 14 

Dureza Total mg/L 5 16 

Turbidez NTU 0,1 2,2 

Condutividade µS/cm 1 37 

Alumínio mg/L 0,005 0,3739 

Sódio mg/L 0,001 1,74 

Cálcio mg/L 0,001 3,75 

Potássio mg/L 0,001 1,30 

Bário mg/L 0,001 0,0375 

Magnésio mg/L 0,001 1,62 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 0,3459 

Manganês Dissolvido mg/L 0,001 0,0238 

Zinco mg/L 0,001 0,0684 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Sulfato mg/L 0,5 < 0,5 

Cloreto mg/L 0,5 < 0,5 

Sílica mg/L 0,001 17,4 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 5 41 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 5 26 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Fosfato (como P) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrato (como N) mg/L 0,1 0,2 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Cor Aparente Pt/Co 5 40 

Cor Verdadeira Pt/Co 5 35 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 < 0,001 

Óleos e Graxas mg/L 5 < 5 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 310 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas UFC/mL 1,00 x 1000 1,40 x 1003 
 

DBO/DQO 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Dissolvidos - Água - ICP-MS 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 
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260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Manganês Dissolvido µg/L 1 < 1 

Ferro Dissolvido µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 87 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 107 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 119 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 115 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 92 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 106 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 119 80 - 120 

Surrogates 
260840/2012-0 - Branco de Análise - Metais Dissolvidos - Águas ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 112 70 - 130 
 

260841/2012-0 - Amostra Controle - Metais Dissolvidos - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 118 70 - 130 
 

258219/2012-0 - Água Sup 01 - 24º 14' 47.7" / 50º 51' 26.1" 

Itrio (Metais Dissolvidos) 50 % 94 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Sódio µg/L 1 < 1 

Magnésio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 97 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 84 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 84 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 87 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 86 80 - 120 

Surrogates 
260800/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 80 70 - 130 
 

260801/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 
 

258219/2012-0 - Água Sup 01 - 24º 14' 47.7" / 50º 51' 26.1" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 110 70 - 130 
 

 

  
 

 
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 
 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 
Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
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a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 
Condutividade: POP PA 014 / SMEWW 2510 B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 

Óleos e Graxas: POP PA 017 / SMEWW 5520 B 
Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

DBO: POP PA 001 / SMWW 5210 B 

DQO: POP PA 002 / SMWW 5220 D 
Cor: POP PA 012 / SMWW 2120 C. 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 

Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 
Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Turbidez: POP PA 013 / SMWW 2130 B 

Fósforo Total: POP PA 030 / SMWW  4500 P - E 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 

Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 
Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 

Sólidos Suspensos: POP 009 / SMWW 2540 D e E 

Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 
Nitrogênio Total: Soma do NTK, NO3 e NO2. 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 133da98f7d5735ee42e87a4ea43fc616 
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LAUDOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 
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LAUDO TÉCNICO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA  

KLABIN  

 

 

 
 

Telêmaco Borba e Ortigueira - PR 
 

Setembro/2012 
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste laudo técnico é apresentar os resultados das análises de água subterrânea 

da área próxima ao traçado previsto do ramal ferroviário e do ramal rodoviário que será 

construído para atender a futura fábrica da Klabin no município de Ortigueira-PR. 

Este laudo faz parte do EIA/RIMA para a implantação do ramal ferroviário e do ramal 

rodoviário. 

O trabalho de campo foi realizado no município de Ortigueira – PR, pela equipe da Fadel 

Engenharia, em 4 pontos, nos dias 26 e 27 de setembro de 2012. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Guia de Coleta e Preservação de Amostras da CETESB; 

� NBR 15847, de 21 de junho de 2010 - Amostragem de Águas Subterrâneas em Poços 

de Monitoramento; 

� PORTARIA MINISTÉRIO DO TRABALHO nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 - 

Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade; 

� RESOLUÇÃO CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 - Classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas; 

� RESOLUÇÃO CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 - Critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas. 

 

3 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS E DADOS DA COLETA 

A coleta e análises de água subterrânea foram realizadas na área próxima ao traçado 

previsto para o ramal ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados 

apresentados na Tabela a seguir. 
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Tabela 3-1: Dados da coleta e dos pontos de água subterrânea. 

Ponto Descrição 
Coordenadas  Data da 

coleta Horário 
S O 

01 
Poço localizado na Fazenda 

Guapiuca, na Estrada Minuano. 
24°17'16.60"S 50°51'3.60"O 26/09 17h 

02 
Poço localizado numa propriedade, 

Sitio Santo André, na Estrada 
Estratégica PR 160. 

24°14'31.30"S 50°52'5.60"O 26/09 15h30 

03 
Poço localizado atras de uma 

propriedade na comunidade da 
Campina dos Pupos. 

24°13'25.50"S 50°44'21.40"O 26/09 13h35 

04 
Poço localizado no Parque 

Ecológico.  
24°17'9.20"S 50°35'22.30"O 27/09 10h20 

 

A seguir, as Figuras 3-1 a 3-5 apresentam o mapa com a localização dos pontos de coleta e 

as fotos dos respectivos locais. 

 

Figura 3-1: Localização dos pontos de coleta de água subterrânea e o traçado previsto 

da ferrovia (amarelo) e da rodovia (rosa). 
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Figura 3-2: Ponto 01. 

 

 
Figura 3-3: Ponto 02. 
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Figura 3-4: Ponto 03. 

 
 
 

 

Figura 3-5: Ponto 04. 
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4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

As análises físico-químicas e microbiológicas das águas subterrâneas coletadas foram 

realizadas pela BIOAGRI (certificada ISO17025), cujos resultados se encontram no            

Anexo I. 

Na Tabela a seguir é apresentada uma síntese dos resultados da qualidade das águas 

subterrâneas em comparação com os padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 420/2009. 

Tabela 4-1: Resultado das análises das águas subterrâneas coletadas nos pontos 
amostrais. 

PARÂMETRO UNIDADE Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Valores 

Orientadores 
CONAMA 420 

Acrilamida ug/L <0,1 <0,1 <0,1 0,15 - 

Alumínio ug/L 38,6 26,9 95,1 <1 3500 

Antimônio ug/L <1 <1 <1 <1 5 

Arsênio ug/L <1 <1 <1 <1 10 

Bário ug/L 44,3 19,3 19,2 36,3 700 

Boro ug/L <1 <1 <1 <1 500 

Cádmio ug/L <1 <1 <1 <1 5 

Chumbo ug/L <1 <1 <1 8,00 10 

Cloreto ug/L <500 1001 <500 <500 - 

Cobalto ug/L <1 <1 <1 <1 70 

Cobre ug/L <1 <1 <1 19,6 2000 

Cromo ug/L <1 <1 <1 <1 50 

Ferro ug/L 91,5 39,2 23,1 16,1 2450 

Fluoreto ug/L <50 <50 <50 <50 - 

Manganês ug/L 5,54 <1 12,2 <1 400 

Mercúrio ug/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Molibdênio ug/L <1 <1 <1 <1 70 

Níquel ug/L <1 <1 <1 <1 20 

Nitrato (como N) ug/L 2288 1265 376 179 10000 

Nitrito (como N) ug/L <20 <20 <20 <20 - 

Prata ug/L <1 <1 <1 <1 50 

Selênio ug/L <1 <1 <1 <1 10 

Sódio ug/L 831,7 1769,0 365,2 3189,0 - 

Sólidos Dissolvidos Totais ug/L 17000 48000 <5000 56000 - 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Valores 

Orientadores 
CONAMA 420 

Sulfato ug/L <500 1533 <500 1951 - 

Vanádio ug/L <1 <1 <1 <1 - 

Zinco ug/L 6,16 7,08 1,16 40,9 1050 

Benzeno ug/L <1 <1 <1 <1 5 

Benzo(a)antraceno ug/L <0,1 <0,2 <0,01 <0,1 1,75 

Benzo(a)pireno ug/L <0,1 <0,2 <0,01 <0,1 0,7 

Cloreto de Vinila ug/L <1 <1 <1 2 5 

1,2-Dicloroetano ug/L <1 <1 <1 5 280 

1,1-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5  

Trans-1,2-Dicloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 - 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) ug/L <2 <2 <2 10 - 

Diclorometano ug/L <1 <1 <1 10 - 

Estireno ug/L <1 <1 <1 5 20 

Etilbenzeno ug/L <1 <1 <1 5 300 

Índice de Fenóis ug/L <1 <1 <1 10 140 

PCB´s - Bifenilas Policloradas ug/L <0,01 <0,02 <0,001 0,01 - 

PCB 28 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 52 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 101 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 118 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 138 + PCB 158 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 153 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

PCB 180 ug/L <0,01 <0,02 <0,001 <0,01 - 

Tetracloreto de Carbono ug/L <1 <1 <1 2 2 

1,2,3-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 

1,2,4-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 

1,3,5-Triclorobenzeno ug/L <1 <1 <1 5 - 

Triclorobenzenos ug/L <3 <3 <3 15 - 

Tetracloroeteno ug/L <1 <1 <1 5 40 

Tolueno ug/L <1 <1 <1 5 700 

m,p-Xilenos ug/L <2 <2 <2 10 - 

o-Xileno ug/L <1 <1 <1 5 - 

Xilenos ug/L <3 <3 <3 15 500 

Cálcio ug/L 552,5 1701,0 152,1 1486,0 - 

Cor Aparente ug/L 5 10 <5 <5 - 
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PARÂMETRO UNIDADE Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Valores 

Orientadores 
CONAMA 420 

Dureza Total ug/L 121 139 152 148 - 

Gosto ug/L NO NO NO NO - 

Nitrogênio Amoniacal ug/L <0,1 0,1 <0,1 <0,1 - 

Nitrogênio Total Kjeldahl ug/L 0,15 0,63 0,12 0,12 - 

Odor ug/L NO NO NO NO - 

Potássio ug/L 745,4 1254,0 278,6 1624,0 - 

Carbonato (como CaCO3) ug/L <0,05 - - - - 

Bicarbonato (como CaCO3) ug/L <0,1 - - - - 

Alcalinidade Total ug/L - - - - - 

pH (a 25°C) UpH - - - - - 

Sulfeto de Hidrogênio ug/L 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

Surfactantes (como LAS) ug/L <0,1 0,11 <0,1 <0,1 - 

Acrilamida ug/L - - - - - 

Contagem Padrão de Bactérias 
Heterotróficas  1,50x10001 1,00x1004 1,90x1001 6,00x1000 - 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 27 6,8 5,5 <1,8 - 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, todas as amostras apresentam 

concentrações abaixo do valor de investigação estabelecido pela RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 420/2009. 

Com relação a coliformes termotolerantes observa-se que para consumo humano, segundo a 

PORTARIA MS 2914/2011, as concentrações estão acima do Valor Máximo Permitido – 

VMP (Ausência em 100 mL), ou seja, é necessário algum tipo de tratamento, como 

cloração, para que estas águas estejam em condições para consumo humano. 

5 EQUIPE TÉCNICA 

Os trabalhos foram realizados pela equipe técnica: 

• Engenheiro Civil – Kleib Henrique Fadel - CREA 147.867/D; 

• Engenheira Ambiental – Marília Tupy de Godoy – CREA 087348-5 SC; 

• Engenheiro de Segurança – Ângelo Baucia – CREA 060123801-3 SP. 

• Técnica Tamara Keiko Taninaka 
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LAUDOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258220/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sub 03 - 24º 13' 25.5" / 50º 44' 21.4" 

Amostra Rotulada como: Água Subterrânea  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 13:35:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:01 Data de Elaboração do BA: 10/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cálcio µg/L 1 152,1  --- 

Cor Aparente Pt/Co 5 < 5 --- --- 

Dureza Total mg/L 5 152   

Gosto --- --- Não Objetável   

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1   

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,12   

Odor --- --- Não Objetável   

Potássio µg/L 1 278,6  --- 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 < 0,05   

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,1 < 0,1   

Contagem Padrão de Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 1,00 x 

1000 

1,90 x 1001   

Coliformes Termotolerantes P/A em 

100mL 

1,8 5,5 --- Ausentes 

 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Alumínio µg/L 1 95,1 50 200 

Antimônio µg/L 1 < 1 5 5 

Arsênio µg/L 1 < 1 8 10 

Bário µg/L 1 19,2 20 700 

Boro µg/L 1 < 1 200 500 

Cádmio µg/L 1 < 1 5 5 

Chumbo µg/L 1 < 1 10 10 

Cloreto µg/L 500 < 500 2000 250000 

Cobalto µg/L 1 < 1 10 --- 

Cobre µg/L 1 < 1 50 2000 

Cromo µg/L 1 < 1 10 50 

Ferro µg/L 1 23,1 100 300 

Fluoreto µg/L 50 < 50 500 1500 

Manganês µg/L 1 12,2 25 100 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 1 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 10 70 

Níquel µg/L 1 < 1 10 20 

Nitrato (como N) µg/L 100 376 300 10000 

Nitrito (como N) µg/L 20 < 20 20 1000 

Prata µg/L 1 < 1 10 100 

Selênio µg/L 1 < 1 10 10 

Sódio µg/L 1 365,2 1000 200000 

Sólidos Dissolvidos Totais µg/L 5000 < 5000 2000 1000000 

Sulfato µg/L 500 < 500 5000 250000 

Vanádio µg/L 1 < 1 20 50 

Zinco µg/L 1 1,16 100 5000 

Benzeno µg/L 1 < 1 2 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,01 < 0,01 0,15 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 0,15 0,05 
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Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 2 5 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 5 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) µg/L 2 < 2 10 50 

Diclorometano µg/L 1 < 1 10 20 

Estireno µg/L 1 < 1 5 20 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 5 200 

Índice de Fenóis µg/L 1 < 1 10 3 

PCB´s - Bifenilas Policloradas µg/L 0,001 < 0,001 0,01 para cada 0,5 

PCB 28 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 52 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 101 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 118 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 138 + PCB 158 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 153 µg/L 0,001 < 0,001   

PCB 180 µg/L 0,001 < 0,001   

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 2 2 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

Triclorobenzenos µg/L 3 < 3 15 20 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 5 40 

Tolueno µg/L 1 < 1 5 170 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 10 --- 

o-Xileno µg/L 1 < 1 5 --- 

Xilenos µg/L 3 < 3 15 300 

Acrilamida µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,5 
 

Carbonato e Bicarbonato - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Carbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Bicarbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Alcalinidade Total mg/L 5 < 5 --- --- 

pH (a 25°C)  0 - 14 5,06 --- --- 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Boro µg/L 1 < 1 

Sódio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Vanádio µg/L 1 < 1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Cobalto µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Selênio µg/L 1 < 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 

Prata µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Antimônio µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 99 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Vanádio 10 µg/L 96 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 103 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 91 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 97 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 110 80 - 120 

Surrogates 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90 70 - 130 
 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 
 

258220/2012-0 - Água Sub 03 - 24º 13' 25.5" / 50º 44' 21.4" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 82 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - VOC - Água 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 

Benzeno µg/L 1 < 1 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

Diclorometano µg/L 1 < 1 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 

Estireno µg/L 1 < 1 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 

o-Xileno µg/L 1 < 1 

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 

Tolueno µg/L 1 < 1 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

1,1-Dicloroeteno 20 µg/L 75 70 - 130 

Benzeno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tricloroeteno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tolueno 20 µg/L 95 70 - 130 

Clorobenzeno 20 µg/L 100 70 - 130 

Surrogates 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 86 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 104 70 - 130 
 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 81 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 100 70 - 130 
 

258220/2012-0 - Água Sub 03 - 24º 13' 25.5" / 50º 44' 21.4" 

Dibromofluorometano 20 % 101 70 - 130 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 79 70 - 130 
 

 
  
 

LQP   Límite Quantitativo Pratícavel - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água Subterrânea 

VMP - Consumo Humano   Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água 

Subterrânea 
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 
LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
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Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  
Interpretação dos Resultados 

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril 

de 2008 - Padrões para Água Subterrânea podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes não satisfazem os limites 

permitidos. 

 Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 007 / SMEWW 4500 Norg C, NH3 E 

Odor: SMEWW 2150 B - Threshold Test (FTT) 
Carbonato e Bicarbonato: SMEWW 4500-CO2. 

Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 
Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 

Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Acrilamida/Acrilonitrila: POP PA 094 / USEPA SW 846 -  8316 

Surfactantes: POP PA 023 / SMWW 5540 C 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 
Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 

VOC - Água: POP PA 074 rev 08 / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 
Odor: POP PA 144 / SMWW 2150 B 

Sulfeto: POP PA 020 / SMWW 4500S /C, D, H 

SVOC: POP PA 076 - Rev.08, 096 - Rev. 03 / USEPA SW 846 - 8270D e 3510C, SMWW 6410B 
Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 

Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 
Sérgio Stenico Junior 

Guilherme Aguiar 

Ayesa Pagani 
Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 9dca6c4453d5aed45c1f8665e24d5308 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258223/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sub 01 - 24º 17' 16.6" / 50º 51' 03.6" 

Amostra Rotulada como: Água Subterrânea  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 17:00:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:04 Data de Elaboração do BA: 15/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cálcio µg/L 1 552,5  --- 

Cor Aparente Pt/Co 5 5 --- --- 

Dureza Total mg/L 5 121   

Gosto --- --- Não Objetável   

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1   

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,15   

Odor --- --- Não Objetável   

Potássio µg/L 1 745,4  --- 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 < 0,05   

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,1 < 0,1   

Contagem Padrão de Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 1,00 x 

1000 

1,50 x 1001   

Coliformes Termotolerantes P/A em 

100mL 

1,8 27 --- Ausentes 

 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Alumínio µg/L 1 38,6 50 200 

Antimônio µg/L 1 < 1 5 5 

Arsênio µg/L 1 < 1 8 10 

Bário µg/L 1 44,3 20 700 

Boro µg/L 1 < 1 200 500 

Cádmio µg/L 1 < 1 5 5 

Chumbo µg/L 1 < 1 10 10 

Cloreto µg/L 500 < 500 2000 250000 

Cobalto µg/L 1 < 1 10 --- 

Cobre µg/L 1 < 1 50 2000 

Cromo µg/L 1 < 1 10 50 

Ferro µg/L 1 91,5 100 300 

Fluoreto µg/L 50 < 50 500 1500 

Manganês µg/L 1 5,54 25 100 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 1 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 10 70 

Níquel µg/L 1 < 1 10 20 

Nitrato (como N) µg/L 100 2288 300 10000 

Nitrito (como N) µg/L 20 < 20 20 1000 

Prata µg/L 1 < 1 10 100 

Selênio µg/L 1 < 1 10 10 

Sódio µg/L 1 831,7 1000 200000 

Sólidos Dissolvidos Totais µg/L 5000 17000 2000 1000000 

Sulfato µg/L 500 < 500 5000 250000 

Vanádio µg/L 1 < 1 20 50 

Zinco µg/L 1 6,16 100 5000 

Benzeno µg/L 1 < 1 2 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,05 
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Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 2 5 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 5 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) µg/L 2 < 2 10 50 

Diclorometano µg/L 1 < 1 10 20 

Estireno µg/L 1 < 1 5 20 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 5 200 

Índice de Fenóis µg/L 1 < 1 10 3 

PCB´s - Bifenilas Policloradas µg/L 0,01 < 0,01 0,01 para cada 0,5 

PCB 28 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 52 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 101 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 118 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 138 + PCB 158 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 153 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 180 µg/L 0,01 < 0,01   

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 2 2 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

Triclorobenzenos µg/L 3 < 3 15 20 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 5 40 

Tolueno µg/L 1 < 1 5 170 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 10 --- 

o-Xileno µg/L 1 < 1 5 --- 

Xilenos µg/L 3 < 3 15 300 

Acrilamida µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,5 
 

Carbonato e Bicarbonato - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Carbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Bicarbonato (como CaCO3) mg/L --- 5   

Alcalinidade Total mg/L 5 5 --- --- 

pH (a 25°C)  0 - 14 5,63 --- --- 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Boro µg/L 1 < 1 

Sódio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Vanádio µg/L 1 < 1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Cobalto µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Selênio µg/L 1 < 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 

Prata µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Antimônio µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 99 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Vanádio 10 µg/L 96 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 103 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 91 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 97 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 110 80 - 120 

Surrogates 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90 70 - 130 
 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 
 

258223/2012-0 - Água Sub 01 - 24º 17' 16.6" / 50º 51' 03.6" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 84 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - VOC - Água 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 

Benzeno µg/L 1 < 1 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

Diclorometano µg/L 1 < 1 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 

Estireno µg/L 1 < 1 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 

o-Xileno µg/L 1 < 1 

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 

Tolueno µg/L 1 < 1 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

1,1-Dicloroeteno 20 µg/L 75 70 - 130 

Benzeno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tricloroeteno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tolueno 20 µg/L 95 70 - 130 

Clorobenzeno 20 µg/L 100 70 - 130 

Surrogates 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 86 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 104 70 - 130 
 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 81 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 100 70 - 130 
 

258223/2012-0 - Água Sub 01 - 24º 17' 16.6" / 50º 51' 03.6" 

Dibromofluorometano 20 % 98 70 - 130 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 79 70 - 130 
 

 
  
 

LQP   Límite Quantitativo Pratícavel - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água Subterrânea 

VMP - Consumo Humano   Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água 

Subterrânea 
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 
LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
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Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  
Interpretação dos Resultados 

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril 

de 2008 - Padrões para Água Subterrânea podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes não satisfazem os limites 

permitidos. 

 Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 007 / SMEWW 4500 Norg C, NH3 E 

Odor: SMEWW 2150 B - Threshold Test (FTT) 
Carbonato e Bicarbonato: SMEWW 4500-CO2. 

Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 
Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 

Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Acrilamida/Acrilonitrila: POP PA 094 / USEPA SW 846 -  8316 

Surfactantes: POP PA 023 / SMWW 5540 C 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 
Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 

VOC - Água: POP PA 074 rev 08 / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 
Odor: POP PA 144 / SMWW 2150 B 

Sulfeto: POP PA 020 / SMWW 4500S /C, D, H 

SVOC: POP PA 076 - Rev.08, 096 - Rev. 03 / USEPA SW 846 - 8270D e 3510C, SMWW 6410B 
Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 

Revisores 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 

Sérgio Stenico Junior 
Guilherme Aguiar 

Ayesa Pagani 

Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: df9854ba2c23f13c711054ded200375b 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258222/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sub 02 - 24º 14' 31.3" / 50º 52' 05.6" 

Amostra Rotulada como: Água Subterrânea  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 26/09/2012 15:30:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:03 Data de Elaboração do BA: 15/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cálcio µg/L 1 1701,0  --- 

Cor Aparente Pt/Co 5 10 --- --- 

Dureza Total mg/L 5 139   

Gosto --- --- Não Objetável   

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,1   

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,63   

Odor --- --- Não Objetável   

Potássio µg/L 1 1254,0  --- 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 < 0,05   

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,1 0,11   

Contagem Padrão de Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 1,00 x 

1001 

1,00 x 1004   

Coliformes Termotolerantes P/A em 

100mL 

1,8 6,8 --- Ausentes 

 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Alumínio µg/L 1 26,9 50 200 

Antimônio µg/L 1 < 1 5 5 

Arsênio µg/L 1 < 1 8 10 

Bário µg/L 1 19,3 20 700 

Boro µg/L 1 < 1 200 500 

Cádmio µg/L 1 < 1 5 5 

Chumbo µg/L 1 < 1 10 10 

Cloreto µg/L 500 1001 2000 250000 

Cobalto µg/L 1 < 1 10 --- 

Cobre µg/L 1 < 1 50 2000 

Cromo µg/L 1 < 1 10 50 

Ferro µg/L 1 39,2 100 300 

Fluoreto µg/L 50 < 50 500 1500 

Manganês µg/L 1 < 1 25 100 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 1 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 10 70 

Níquel µg/L 1 < 1 10 20 

Nitrato (como N) µg/L 100 1265 300 10000 

Nitrito (como N) µg/L 20 < 20 20 1000 

Prata µg/L 1 < 1 10 100 

Selênio µg/L 1 < 1 10 10 

Sódio µg/L 1 1769,0 1000 200000 

Sólidos Dissolvidos Totais µg/L 5000 48000 2000 1000000 

Sulfato µg/L 500 1533 5000 250000 

Vanádio µg/L 1 < 1 20 50 

Zinco µg/L 1 7,08 100 5000 

Benzeno µg/L 1 < 1 2 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,2 < 0,2 0,15 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,2 < 0,2 0,15 0,05 
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Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 2 5 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 5 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) µg/L 2 < 2 10 50 

Diclorometano µg/L 1 < 1 10 20 

Estireno µg/L 1 < 1 5 20 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 5 200 

Índice de Fenóis µg/L 1 < 1 10 3 

PCB´s - Bifenilas Policloradas µg/L 0,02 < 0,02 0,01 para cada 0,5 

PCB 28 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 52 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 101 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 118 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 138 + PCB 158 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 153 µg/L 0,02 < 0,02   

PCB 180 µg/L 0,02 < 0,02   

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 2 2 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

Triclorobenzenos µg/L 3 < 3 15 20 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 5 40 

Tolueno µg/L 1 < 1 5 170 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 10 --- 

o-Xileno µg/L 1 < 1 5 --- 

Xilenos µg/L 3 < 3 15 300 

Acrilamida µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,5 
 

Carbonato e Bicarbonato - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Carbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Bicarbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Alcalinidade Total mg/L 5 < 5 --- --- 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,72 --- --- 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Boro µg/L 1 < 1 

Sódio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Vanádio µg/L 1 < 1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Cobalto µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Selênio µg/L 1 < 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 

Prata µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Antimônio µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 99 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Vanádio 10 µg/L 96 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 103 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 91 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 97 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 110 80 - 120 

Surrogates 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90 70 - 130 
 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 
 

258222/2012-0 - Água Sub 02 - 24º 14' 31.3" / 50º 52' 05.6" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 83 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - VOC - Água 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 

Benzeno µg/L 1 < 1 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

Diclorometano µg/L 1 < 1 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 

Estireno µg/L 1 < 1 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 

o-Xileno µg/L 1 < 1 

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 

Tolueno µg/L 1 < 1 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

1,1-Dicloroeteno 20 µg/L 75 70 - 130 

Benzeno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tricloroeteno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tolueno 20 µg/L 95 70 - 130 

Clorobenzeno 20 µg/L 100 70 - 130 

Surrogates 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 86 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 104 70 - 130 
 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 81 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 100 70 - 130 
 

258222/2012-0 - Água Sub 02 - 24º 14' 31.3" / 50º 52' 05.6" 

Dibromofluorometano 20 % 94 70 - 130 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 83 70 - 130 
 

 
  
 

LQP   Límite Quantitativo Pratícavel - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água Subterrânea 

VMP - Consumo Humano   Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água 

Subterrânea 
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 
LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
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Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  
Interpretação dos Resultados 

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril 

de 2008 - Padrões para Água Subterrânea podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes não satisfazem os limites 

permitidos. 

 Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 007 / SMEWW 4500 Norg C, NH3 E 

Odor: SMEWW 2150 B - Threshold Test (FTT) 
Carbonato e Bicarbonato: SMEWW 4500-CO2. 

Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 
Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 

Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Acrilamida/Acrilonitrila: POP PA 094 / USEPA SW 846 -  8316 

Surfactantes: POP PA 023 / SMWW 5540 C 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 
Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 

VOC - Água: POP PA 074 rev 08 / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 
Odor: POP PA 144 / SMWW 2150 B 

Sulfeto: POP PA 020 / SMWW 4500S /C, D, H 

SVOC: POP PA 076 - Rev.08, 096 - Rev. 03 / USEPA SW 846 - 8270D e 3510C, SMWW 6410B 
Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 

Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 
Sérgio Stenico Junior 

Guilherme Aguiar 

Ayesa Pagani 
Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 6d257d9c63a67ecb69b13859b25c2ebc 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258224/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Água Sub 04 - 24º 17' 09.2" / 50º 35' 22.3" 

Amostra Rotulada como: Água Subterrânea  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 27/09/2012 10:20:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:05 Data de Elaboração do BA: 15/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cálcio µg/L 1 1486,0  --- 

Cor Aparente Pt/Co 5 < 5 --- --- 

Dureza Total mg/L 5 148   

Gosto --- --- Não Objetável   

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1   

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,12   

Odor --- --- Não Objetável   

Potássio µg/L 1 1624,0  --- 

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,05 < 0,05   

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,1 < 0,1   

Contagem Padrão de Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 1,00 x 

1000 

6,00 x 1000   

Coliformes Termotolerantes P/A em 

100mL 

1,8 < 1,8 --- Ausentes 

 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Alumínio µg/L 1 < 1 50 200 

Antimônio µg/L 1 < 1 5 5 

Arsênio µg/L 1 < 1 8 10 

Bário µg/L 1 36,3 20 700 

Boro µg/L 1 < 1 200 500 

Cádmio µg/L 1 < 1 5 5 

Chumbo µg/L 1 8,00 10 10 

Cloreto µg/L 500 < 500 2000 250000 

Cobalto µg/L 1 < 1 10 --- 

Cobre µg/L 1 19,6 50 2000 

Cromo µg/L 1 < 1 10 50 

Ferro µg/L 1 16,1 100 300 

Fluoreto µg/L 50 < 50 500 1500 

Manganês µg/L 1 < 1 25 100 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 1 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 10 70 

Níquel µg/L 1 < 1 10 20 

Nitrato (como N) µg/L 100 179 300 10000 

Nitrito (como N) µg/L 20 < 20 20 1000 

Prata µg/L 1 < 1 10 100 

Selênio µg/L 1 < 1 10 10 

Sódio µg/L 1 3189,0 1000 200000 

Sólidos Dissolvidos Totais µg/L 5000 56000 2000 1000000 

Sulfato µg/L 500 1951 5000 250000 

Vanádio µg/L 1 < 1 20 50 

Zinco µg/L 1 40,9 100 5000 

Benzeno µg/L 1 < 1 2 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,05 
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Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 2 5 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 5 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 30 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2-Dicloroeteno (cis+trans) µg/L 2 < 2 10 50 

Diclorometano µg/L 1 < 1 10 20 

Estireno µg/L 1 < 1 5 20 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 5 200 

Índice de Fenóis µg/L 1 1,4 10 3 

PCB´s - Bifenilas Policloradas µg/L 0,01 < 0,01 0,01 para cada 0,5 

PCB 28 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 52 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 101 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 118 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 138 + PCB 158 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 153 µg/L 0,01 < 0,01   

PCB 180 µg/L 0,01 < 0,01   

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 2 2 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 5 --- 

Triclorobenzenos µg/L 3 < 3 15 20 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 5 40 

Tolueno µg/L 1 < 1 5 170 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 10 --- 

o-Xileno µg/L 1 < 1 5 --- 

Xilenos µg/L 3 < 3 15 300 

Acrilamida µg/L 0,1 < 0,1 0,15 0,5 
 

Carbonato e Bicarbonato - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos LQP 
VMP - Consumo 

Humano 

Carbonato (como CaCO3) mg/L --- 0   

Bicarbonato (como CaCO3) mg/L --- 11   

Alcalinidade Total mg/L 5 20 --- --- 

pH (a 25°C)  0 - 14 6,30 --- --- 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Boro µg/L 1 < 1 

Sódio µg/L 1 < 1 

Alumínio µg/L 1 < 1 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Potássio µg/L 1 < 1 

Cálcio µg/L 1 < 1 

Vanádio µg/L 1 < 1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Manganês µg/L 1 < 1 

Ferro µg/L 1 < 1 

Cobalto µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Arsênio µg/L 1 < 1 

Selênio µg/L 1 < 1 

Molibdênio µg/L 1 < 1 

Prata µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Antimônio µg/L 1 < 1 

Bário µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 99 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Vanádio 10 µg/L 96 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 103 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 91 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 97 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 100 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 110 80 - 120 

Surrogates 
258789/2012-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 90 70 - 130 
 

258790/2012-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 
 

258224/2012-0 - Água Sub 04 - 24º 17' 09.2" / 50º 35' 22.3" 

Itrio (Metais Totais) 50 % 92 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - VOC - Água 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L 1 < 1 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 

Benzeno µg/L 1 < 1 

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

Diclorometano µg/L 1 < 1 

Cloreto de Vinila µg/L 1 < 1 

Estireno µg/L 1 < 1 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 

m,p-Xilenos µg/L 2 < 2 

o-Xileno µg/L 1 < 1 

Tetracloreto de Carbono µg/L 1 < 1 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 

Tolueno µg/L 1 < 1 

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

1,1-Dicloroeteno 20 µg/L 75 70 - 130 

Benzeno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tricloroeteno 20 µg/L 90 70 - 130 

Tolueno 20 µg/L 95 70 - 130 

Clorobenzeno 20 µg/L 100 70 - 130 

Surrogates 
259289/2012-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 86 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 104 70 - 130 
 

259290/2012-0 - Amostra Controle - VOC - Água 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 81 70 - 130 

Dibromofluorometano 20 % 100 70 - 130 
 

258224/2012-0 - Água Sub 04 - 24º 17' 09.2" / 50º 35' 22.3" 

Dibromofluorometano 20 % 97 70 - 130 

p-Bromofluorbenzeno 20 % 80 70 - 130 
 

 
  
 

LQP   Límite Quantitativo Pratícavel - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água Subterrânea 

VMP - Consumo Humano   Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril de 2008 - Padrões para Água 

Subterrânea 
    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 
LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 

Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 
a continuidade do processo analítico.  
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Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  
Interpretação dos Resultados 

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores de Referência para Consumo Humano - Resolução Conama 396 de 3 de Abril 

de 2008 - Padrões para Água Subterrânea podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes não satisfazem os limites 

permitidos. 

 Referências Metodológicas 

Contagem Padrão de Bactérias: POP PA 049 / SMEWW 9215 A e B 

Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric Method 
Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 007 / SMEWW 4500 Norg C, NH3 E 

Odor: SMEWW 2150 B - Threshold Test (FTT) 
Carbonato e Bicarbonato: SMEWW 4500-CO2. 

Nitrogênio Amoniacal: POP PA 161 / SMEWW 4500 NH3 F 

pH: POP PA 011 / SMWW 4500 – H+ B 
Dureza: POP PA 027 / SMWW 2340 A, B, C 

Ânions: POP PA 032 / USEPA 300 e 300.1 

Alcalinidade : POP PA 026 / SMWW 2320B 

Acrilamida/Acrilonitrila: POP PA 094 / USEPA SW 846 -  8316 

Surfactantes: POP PA 023 / SMWW 5540 C 

Metais (ICP-MS): POP PA 038 / SMWW 3125 B, USEPA 6020 A 
Índice de Fenóis - POP PA 155 / SMEWW 5530 D 

VOC - Água: POP PA 074 rev 08 / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sólidos Dissolvidos: POP PA 009 / SMWW 2540 C e E 
Odor: POP PA 144 / SMWW 2150 B 

Sulfeto: POP PA 020 / SMWW 4500S /C, D, H 

SVOC: POP PA 076 - Rev.08, 096 - Rev. 03 / USEPA SW 846 - 8270D e 3510C, SMWW 6410B 
Coliformes Termotolerantes: POP PA 177- SMEWW 9221 B e E 

Revisores 
Marcos Ceccatto 
Débora Fernandes da Silva 

Rogério Caldorin 

Ana Lúcia Cella 
Sérgio Stenico Junior 

Guilherme Aguiar 

Ayesa Pagani 
Fábio Luís Silva 

Chave de Validação: 204f7c38234f2f1edfecc64c96175d20 
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste laudo técnico é apresentar os resultados das análises de solo da área 

próxima ao traçado previsto do ramal ferroviário e do ramal rodoviário que será construído 

para atender a futura fábrica da Klabin no município de Ortigueira-PR. 

Este laudo faz parte do EIA/RIMA para a implantação do ramal ferroviário e do ramal 

rodoviário. 

O trabalho de campo foi realizado nos municípios de Telêmaco Borba e – PR, pela equipe 

da Fadel Engenharia, em 4 pontos, no dia 25 de setembro de 2012. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Resolução CONAMA 420 de 28 de dezembro de 2009. 

� NBR 6484/80 - Execução de sondagens de Simples Reconhecimento dos solos; 

� NBR 9603/86 - Execução de sondagem à Trado; 

� NBR 6457/- Amostras de Solo  

� NBR 9820/97 – “Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em 

furos de sondagem”. 

� United States Environmental Protection Agency (USEPA, 1989) 
 

3 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS E DADOS DA COLETA 

A coleta e análises de solo foram realizadas na área próxima ao traçado previsto para o 

ramal ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados apresentados na Tabela a 

seguir. 

Tabela 3-1: Dados da coleta e dos pontos de solo. 

Ponto Descrição 
Coordenadas  Data da 

coleta Horário 
S O 

01 
Ponto localizado na Estrada 

Minuano, entre a Estrada 
Estratégica PR 160 e a BR 376. 

24°17'10.30"S 50°50'42.20"O 25/09 18h15 

02 
Ponto localizado na Estrada da 

Campina. 
24°14'9.60"S 50°46'59.30"O 25/09 16h30 
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Ponto Descrição 
Coordenadas  Data da 

coleta 
Horário 

S O 

03 
Ponto localizado próximo a 

margem direita do Rio Tibagi. 
24°15'10.20"S 50°40'23.30"O 25/09 10h 

04 
Ponto localizado próximo a PR 160, 

sentido Curiuva. 
24°15'47.80"S 50°35'59.20"O 25/09 11h 

 

A seguir, as Figuras 3-1 a 3-5 apresentam o mapa com a localização dos pontos de coleta e 

as fotos dos respectivos locais. 

 

Figura 3-1: Localização dos pontos de coleta de solo e o traçado previsto da ferrovia 

(amarelo) e da rodovia (rosa). 
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Figura 3-2: Ponto 01. 

 
 

 

Figura 3-3: Ponto 02. 
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Figura 4-4: Ponto 03. 

 

 

Figura 4-5: Ponto 04. 

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

As análises físico-químicas e microbiológicas dos solos coletadas foram realizadas pela 

BIOAGRI (certificada ISO17025), cujos resultados se encontram no Anexo I. 

Na Tabela a seguir é apresentada uma síntese dos resultados da qualidade dos solos em 

comparação com os padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 420/2009. 
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Tabela 4-1: Resultado das análises dos solos coletadas nos pontos amostrais. 

PARÂMETRO UNIDADE 
Valores Orientados 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Prevenção Agrícola Industrial 

pH (Suspensão a 5%) -    7,1 8,0 7,2 7,2 

Carbono Orgânico Total %p/p    4,5 3,2 4,3 3,7 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,052 0,4 3,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(k)fluoranteno, mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Criseno mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenaftileno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoreno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Antraceno mg/kg - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantreno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,08 0,15 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,031 2 130 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pireno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Acenafteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluoranteno mg/kg    <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Naftaleno mg/kg 0,12 30 90 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno - 0,025 9 65 - - - - 

Benzeno mg/kg 0,03 0,06 0,15 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Tolueno mg/kg 0,14 30 75 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Etilbenzeno mg/kg 6,2 35 95 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

m,p-Xilenos mg/kg    <0,014 <0,014 <0,014 <0,013 

o-Xileno mg/kg    <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

TPH Alifático (C6-C8) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 

TPH Alifático (C8-C10) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg    <0,041 <0,041 <0,041 <0,039 

TPH GRO (C6-C10) mg/kg    <0,136 <0,137 <0,138 <0,131 

Xilenos mg/kg 0,13 25 70 <0,021 <0,021 <0,021 <0,02 

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg    <2,7 <2,7 <2,8 <2,6 

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg    <5,4 <5,5 <5,5 <5,2 

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg    <9,4 <9,5 <9,6 <9,1 

TPH Alifático (C21-C32), mg/kg    <14,7 <15 <15,1 <14,2 

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg    <4 <4,1 <4,1 <3,9 

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg    9,09 8,33 14 11 

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg    <6,7 <6,8 <6,9 <6,5 

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg    <4 <4,1 <4,1 <3,9 
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PARÂMETRO UNIDADE 
Valores Orientados 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
Prevenção Agrícola Industrial 

TPH Total (C6 - C32) mg/kg    <53,6 <54,5 <55 <51,9 

Alumínio mg/kg - - - 32.348 33.761 39.635 45.004 

Antimônio mg/kg 2 5 25 <1 <1 <1 <1 

Arsênio mg/kg 15 35 150 <1 <1 <1 5,8 

Bário mg/kg 150 300 750 7,6 7,1 16 17 

Boro mg/kg - - - 270 278 295 148 

Cádmio mg/kg 1,3 3 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chumbo mg/kg 72 180 900 12 13 8,3 11 

Cobalto mg/kg 25 35 90 3,8 3,9 12 <1 

Cromo mg/kg 60 200 600 17 17 42 40 

Cobre mg/kg 75 150 400 44 46 112 30 

Ferro mg/kg - - - 75.226 77.373 82.534 44.062 

Manganês mg/kg - - - 188 196 357 205 

Mercúrio mg/kg 0,5 12 70 0,20 0,20 0,25 0,20 

Molibdênio mg/kg 30 50 120 <1 <1 <1 <1 

Níquel mg/kg 30 70 130 3,8 3,9 11 8,0 

Prata mg/kg 2 25 100 <1 <1 <1 <1 

Selênio mg/kg - - - <1 <1 <1 <1 

Vanádio mg/kg - - 1000 153 157 369 157 

Zinco mg/kg 300 450 2000 20 21 61 25 

Sódio mg/kg    <50 <50 <50 51 

Potássio mg/kg    <50 <50 69 210 

Cálcio mg/kg    95 77 52 141 

Cloreto mg/kg    <12 <13 <13 <12 

Sulfato mg/kg    <12 <13 <13 <12 

Sulfeto mg/kg    <1 <1 <1 10,0 

Alcalinidade Carbonatos %p/p    <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela acima, observa-se que todos os 
parâmetros analisados estão abaixo dos limites estabelecidos pela Lista de Verificação de 
Valores Orientados para Solos e para Águas Subterrâneas (Anexo II da RESOLUÇÃO 
CONAMA N° 420 DE 28 de dezembro de 2009) nos cenários estabelecidos pela 
RESOLUÇÃO N° 420 (prevenção, agrícola e industrial). 

Observa-se que o solo da região é caracterizado por elevados terores de alumínio e ferro, 
sendo estes considerados como background da região. 

Apesar da região ter características agrícolas, também observa-se que nos pontos analisados 
o solo não apresenta qualquer tipo de contaminação. 
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ANEXO I 
LAUDOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE SOLOS 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258230/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Solo 01 - 24º 17' 10.3" / 50º 50' 42.2" 

Amostra Rotulada como: Solo  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 25/09/2012 18:15:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:15 Data de Elaboração do BA: 11/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 73,8  

pH (Suspensão a 5%)  0 - 14 7,1  

Carbono Orgânico Total % p/p 0,05 4,5  

Alumínio mg/kg 1 32348  

Antimônio mg/kg 1 < 1  

Arsênio mg/kg 1 < 1  

Bário mg/kg 1 7,6  

Boro mg/kg 1 270  

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1  

Chumbo mg/kg 1 12  

Cobalto mg/kg 1 3,8  

Cromo mg/kg 1 17  

Cobre mg/kg 1 44  

Ferro mg/kg 1 75226  

Manganês mg/kg 1 188  

Mercúrio mg/kg 0,05 0,20  

Molibdênio mg/kg 1 < 1  

Níquel mg/kg 1 3,8  

Prata mg/kg 1 < 1  

Selênio mg/kg 1 < 1  

Vanádio mg/kg 1 153  

Zinco mg/kg 1 20  

Sódio mg/kg 50 < 50  

Potássio mg/kg 50 < 50  

Cálcio mg/kg 50 95  

Cloreto mg/kg 12 < 12  

Sulfato mg/kg 12 < 12  

Sulfeto mg/kg 1 < 1  

Alcalinidade Carbonatos % p/p 0,05 < 0,05  
 

PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01  
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PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

Tolueno mg/kg 0,007 < 0,007  

Etilbenzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

m,p-Xilenos mg/kg 0,014 < 0,014  

o-Xileno mg/kg 0,007 < 0,007  

TPH Alifático (C6-C8) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Alifático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH GRO (C6-C10) mg/kg 0,136 < 0,136  

Xilenos mg/kg 0,021 < 0,021  

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2,7 < 2,7  

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 5,4 < 5,4  

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 9,4 < 9,4  

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 14,7 < 14,7  

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 4 < 4  

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 6,7 9,09  

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 6,7 < 6,7  

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 4 < 4  

TPH Total (C6 - C32) mg/kg 53,6 < 53,6  

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo 
256549/2012-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio mg/kg 0,05 < 0,05 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

256550/2012-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023 

Mercúrio 77,8 mg/kg 83 80 - 120 

 

Controle de Qualidade - Metais - Solo 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata mg/kg 1 < 1 

Alumínio mg/kg 1 < 1 

Arsênio mg/kg 1 < 1 

Bário mg/kg 1 < 1 

Cálcio mg/kg 50 < 50 

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1 

Cobalto mg/kg 1 < 1 

Cromo mg/kg 1 < 1 

Cobre mg/kg 1 < 1 

Ferro mg/kg 1 < 1 

Potássio mg/kg 50 < 50 

Manganês mg/kg 1 < 1 

Molibdênio mg/kg 1 < 1 

Sódio mg/kg 50 < 50 

Níquel mg/kg 1 < 1 

Chumbo mg/kg 1 < 1 

Antimônio mg/kg 1 < 1 

Selênio mg/kg 1 < 1 

Vanádio mg/kg 1 < 1 

Zinco mg/kg 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Alumínio 8470 mg/kg 74 70 - 130 

Arsênio 380 mg/kg 97 95 - 105 

Bário 75,5 mg/kg 94 85 - 115 

Cádmio 0,92 mg/kg 125 50 - 150 

Cálcio 5420 mg/kg 89 85 - 115 

Cromo 31 mg/kg 103 80 - 120 

Cobalto 4,68 mg/kg 88 85 - 115 

Cobre 8,9 mg/kg 102 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Ferro 10700 mg/kg 92 85 - 115 

Chumbo 213 mg/kg 108 90 - 110 

Magnésio 3060 mg/kg 98 85 - 115 

Manganês 206 mg/kg 102 90 - 110 

Níquel 11 mg/kg 100 85 - 115 

Potássio 2230 mg/kg 104 65 - 135 

Selênio 105 mg/kg 98 90 - 110 

Tálio 111 mg/kg 97 90 - 110 

Vanádio 21,7 mg/kg 88 70 - 130 

Zinco 93,8 mg/kg 102 85 - 115 

Surrogates 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Itrio 100 % 91 70-130 
 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Itrio 100 % 97 70-130 
 

258230/2012-0 - Solo 01 - 24º 17' 10.3" / 50º 50' 42.2" 

Itrio 100 % 78 70-130 
 

 

Controle de Qualidade - PAH - Amostras Sólidas 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

Fenantreno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Naftaleno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Fluoranteno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Criseno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Pireno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Surrogates 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

258230/2012-0 - Solo 01 - 24º 17' 10.3" / 50º 50' 42.2" 

Terfenil d14 0,27 % 51 40 - 120 

2-Fluorbifenil 0,27 % 40 40 - 120 
 

 

Controle de Qualidade - TPH Voláteis + BTEX - Solo 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

Tolueno mg/kg 0,005 < 0,005 

Etilbenzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

m,p-Xilenos mg/kg 0,01 < 0,01 

o-Xileno mg/kg 0,005 < 0,005 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Benzeno 0,05 mg/kg 87 60 -140 

Tolueno 0,05 mg/kg 93 60 -140 

Etilbenzeno 0,05 mg/kg 97 60 -140 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

m,p-Xilenos 0,1 mg/kg 94 60 -140 

o-Xileno 0,05 mg/kg 94 60 -140 

Surrogates 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 107 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 107 60 -140 
 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 102 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 106 60 -140 
 

258230/2012-0 - Solo 01 - 24º 17' 10.3" / 50º 50' 42.2" 

Tolueno-d8 0,05 % 110 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 109 60 -140 
 

 

Controle de Qualidade - TPH-CWG - Solo 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2 < 2 

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 4 < 4 

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 7 < 7 

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 11 < 11 

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 3 < 3 

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 3 < 3 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

TPH Alifático (C10-C12) 20 mg/kg 129 60 - 130 

TPH Alifático (C12-C16) 40 mg/kg 60 60 - 130 

TPH Alifático (C16-C21) 70 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Alifático (C21-C32) 110 mg/kg 63 60 - 130 

TPH Aromático (C10-C12) 30 mg/kg 64 60 - 130 

TPH Aromático (C12-C16) 50 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Aromático (C16-C21) 50 mg/kg 61 60 - 130 

TPH Aromático (C21-C32) 30 mg/kg 64 60 - 130 

Surrogates 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 79 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 61 60 - 130 
 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 60 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 69 60 - 130 
 

258230/2012-0 - Solo 01 - 24º 17' 10.3" / 50º 50' 42.2" 

n-dotriacontano 12 % 59 60 - 130 

o-Terfenil 12 % 92 60 - 130 
 

 

  
 

VMP - NBR 10004:2004   Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 
    

    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 

a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Alcalinidade Total: SMEWW 2320 B - Titration Method 
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Sólidos Totais: POP PA 058 

Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989. 
TPH-CWG: Atlantic RBCA(Risk-Based Corrective Action): Guidelines for Laboratories Version 2.0; Tier 1 and Tier 2 Petroleum Hydrocarbon 

Methods; January, 2006 (modificado). 

pH: POP PA 056 
Ânions: POP PA 031 / USEPA 300.1 

Mercúrio: POP PA 037 

Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010 C 
VOC : POP PA 071 (Rev.07) / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sulfeto: POP PA 065 / USEPA SW 846 - 9030, 9034 

SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270D, 3550C 

Revisores 
Marcos Ceccatto 

Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 

Luci Carla Gheleri Andrietta 

André Alex Colletti 

Chave de Validação: 37097cf9119572bb7df93316b7a65580 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258229/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Solo 02 - 24º 14' 09.6" / 50º 46' 59.3" 

Amostra Rotulada como: Solo  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 25/09/2012 16:30:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:14 Data de Elaboração do BA: 11/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 73,2  

pH (Suspensão a 5%)  0 - 14 8,0  

Carbono Orgânico Total % p/p 0,05 3,2  

Alumínio mg/kg 1 33761  

Antimônio mg/kg 1 < 1  

Arsênio mg/kg 1 < 1  

Bário mg/kg 1 7,1  

Boro mg/kg 1 278  

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1  

Chumbo mg/kg 1 13  

Cobalto mg/kg 1 3,9  

Cromo mg/kg 1 17  

Cobre mg/kg 1 46  

Ferro mg/kg 1 77373  

Manganês mg/kg 1 196  

Mercúrio mg/kg 0,05 0,20  

Molibdênio mg/kg 1 < 1  

Níquel mg/kg 1 3,9  

Prata mg/kg 1 < 1  

Selênio mg/kg 1 < 1  

Vanádio mg/kg 1 157  

Zinco mg/kg 1 21  

Sódio mg/kg 50 < 50  

Potássio mg/kg 50 < 50  

Cálcio mg/kg 50 77  

Cloreto mg/kg 13 < 13  

Sulfato mg/kg 13 < 13  

Sulfeto mg/kg 1 < 1  

Alcalinidade Carbonatos % p/p 0,05 < 0,05  
 

PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01  
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PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

Tolueno mg/kg 0,007 < 0,007  

Etilbenzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

m,p-Xilenos mg/kg 0,014 < 0,014  

o-Xileno mg/kg 0,007 < 0,007  

TPH Alifático (C6-C8) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Alifático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH GRO (C6-C10) mg/kg 0,137 < 0,137  

Xilenos mg/kg 0,021 < 0,021  

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2,7 < 2,7  

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 5,5 < 5,5  

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 9,5 < 9,5  

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 15 < 15  

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 4,1 < 4,1  

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 6,8 8,33  

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 6,8 < 6,8  

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 4,1 < 4,1  

TPH Total (C6 - C32) mg/kg 54,5 < 54,5  

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo 
256549/2012-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio mg/kg 0,05 < 0,05 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

256550/2012-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023 

Mercúrio 77,8 mg/kg 83 80 - 120 

 

Controle de Qualidade - Metais - Solo 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata mg/kg 1 < 1 

Alumínio mg/kg 1 < 1 

Arsênio mg/kg 1 < 1 

Bário mg/kg 1 < 1 

Cálcio mg/kg 50 < 50 

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1 

Cobalto mg/kg 1 < 1 

Cromo mg/kg 1 < 1 

Cobre mg/kg 1 < 1 

Ferro mg/kg 1 < 1 

Potássio mg/kg 50 < 50 

Manganês mg/kg 1 < 1 

Molibdênio mg/kg 1 < 1 

Sódio mg/kg 50 < 50 

Níquel mg/kg 1 < 1 

Chumbo mg/kg 1 < 1 

Antimônio mg/kg 1 < 1 

Selênio mg/kg 1 < 1 

Vanádio mg/kg 1 < 1 

Zinco mg/kg 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Alumínio 8470 mg/kg 74 70 - 130 

Arsênio 380 mg/kg 97 95 - 105 

Bário 75,5 mg/kg 94 85 - 115 

Cádmio 0,92 mg/kg 125 50 - 150 

Cálcio 5420 mg/kg 89 85 - 115 

Cromo 31 mg/kg 103 80 - 120 

Cobalto 4,68 mg/kg 88 85 - 115 

Cobre 8,9 mg/kg 102 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Ferro 10700 mg/kg 92 85 - 115 

Chumbo 213 mg/kg 108 90 - 110 

Magnésio 3060 mg/kg 98 85 - 115 

Manganês 206 mg/kg 102 90 - 110 

Níquel 11 mg/kg 100 85 - 115 

Potássio 2230 mg/kg 104 65 - 135 

Selênio 105 mg/kg 98 90 - 110 

Tálio 111 mg/kg 97 90 - 110 

Vanádio 21,7 mg/kg 88 70 - 130 

Zinco 93,8 mg/kg 102 85 - 115 

Surrogates 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Itrio 100 % 91 70-130 
 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Itrio 100 % 97 70-130 
 

258229/2012-0 - Solo 02 - 24º 14' 09.6" / 50º 46' 59.3" 

Itrio 100 % 82 70-130 
 

 

Controle de Qualidade - PAH - Amostras Sólidas 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

Fenantreno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Naftaleno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Fluoranteno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Criseno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Pireno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Surrogates 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

258229/2012-0 - Solo 02 - 24º 14' 09.6" / 50º 46' 59.3" 

Terfenil d14 0,27 % 86 40 - 120 

2-Fluorbifenil 0,27 % Interferência de Matriz 40 - 120 
 

 

Controle de Qualidade - TPH Voláteis + BTEX - Solo 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

Tolueno mg/kg 0,005 < 0,005 

Etilbenzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

m,p-Xilenos mg/kg 0,01 < 0,01 

o-Xileno mg/kg 0,005 < 0,005 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Benzeno 0,05 mg/kg 87 60 -140 

Tolueno 0,05 mg/kg 93 60 -140 

Etilbenzeno 0,05 mg/kg 97 60 -140 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

m,p-Xilenos 0,1 mg/kg 94 60 -140 

o-Xileno 0,05 mg/kg 94 60 -140 

Surrogates 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 107 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 107 60 -140 
 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 102 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 106 60 -140 
 

258229/2012-0 - Solo 02 - 24º 14' 09.6" / 50º 46' 59.3" 

Tolueno-d8 0,05 % 100 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 101 60 -140 
 

 

Controle de Qualidade - TPH-CWG - Solo 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2 < 2 

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 4 < 4 

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 7 < 7 

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 11 < 11 

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 3 < 3 

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 3 < 3 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

TPH Alifático (C10-C12) 20 mg/kg 129 60 - 130 

TPH Alifático (C12-C16) 40 mg/kg 60 60 - 130 

TPH Alifático (C16-C21) 70 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Alifático (C21-C32) 110 mg/kg 63 60 - 130 

TPH Aromático (C10-C12) 30 mg/kg 64 60 - 130 

TPH Aromático (C12-C16) 50 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Aromático (C16-C21) 50 mg/kg 61 60 - 130 

TPH Aromático (C21-C32) 30 mg/kg 64 60 - 130 

Surrogates 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 79 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 61 60 - 130 
 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 60 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 69 60 - 130 
 

258229/2012-0 - Solo 02 - 24º 14' 09.6" / 50º 46' 59.3" 

n-dotriacontano 12 % 64 60 - 130 

o-Terfenil 12 % 89 60 - 130 
 

 

  
 

VMP - NBR 10004:2004   Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 
    

    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 

a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Alcalinidade Total: SMEWW 2320 B - Titration Method 



 

 

 

Página 5 de 5 / B.A.: 258229/2012-0 

 

Bioagri Ambiental - Piracicaba - SP. Rua Aljovil Martini, 201 - Dois Córregos - Piracicaba - SP - CEP: 13420-750 - Fone: (19) 3417.4700 - Fax: (19) 3417.4711 - vendas@bioagriambiental.com.br 

Sólidos Totais: POP PA 058 

Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989. 
TPH-CWG: Atlantic RBCA(Risk-Based Corrective Action): Guidelines for Laboratories Version 2.0; Tier 1 and Tier 2 Petroleum Hydrocarbon 

Methods; January, 2006 (modificado). 

pH: POP PA 056 
Ânions: POP PA 031 / USEPA 300.1 

Mercúrio: POP PA 037 

Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010 C 
VOC : POP PA 071 (Rev.07) / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sulfeto: POP PA 065 / USEPA SW 846 - 9030, 9034 

SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270D, 3550C 

Revisores 
Marcos Ceccatto 

Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 

Luci Carla Gheleri Andrietta 

André Alex Colletti 

Chave de Validação: c027c72287cc41ee7c7e3aea0971ab19 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258231/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Solo 03 - 24º 15' 10.2" / 50º 40' 23.3" 

Amostra Rotulada como: Solo  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 25/09/2012 10:00:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:16 Data de Elaboração do BA: 11/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 72,5  

pH (Suspensão a 5%)  0 - 14 7,2  

Carbono Orgânico Total % p/p 0,05 4,3  

Alumínio mg/kg 1 39635  

Antimônio mg/kg 1 < 1  

Arsênio mg/kg 1 < 1  

Bário mg/kg 1 16  

Boro mg/kg 1 295  

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1  

Chumbo mg/kg 1 8,3  

Cobalto mg/kg 1 12  

Cromo mg/kg 1 42  

Cobre mg/kg 1 112  

Ferro mg/kg 1 82534  

Manganês mg/kg 1 357  

Mercúrio mg/kg 0,05 0,25  

Molibdênio mg/kg 1 < 1  

Níquel mg/kg 1 11  

Prata mg/kg 1 < 1  

Selênio mg/kg 1 < 1  

Vanádio mg/kg 1 369  

Zinco mg/kg 1 61  

Sódio mg/kg 50 < 50  

Potássio mg/kg 50 69  

Cálcio mg/kg 50 52  

Cloreto mg/kg 13 < 13  

Sulfato mg/kg 13 < 13  

Sulfeto mg/kg 1 < 1  

Alcalinidade Carbonatos % p/p 0,05 < 0,05  
 

PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01  
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PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

Tolueno mg/kg 0,007 < 0,007  

Etilbenzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

m,p-Xilenos mg/kg 0,014 < 0,014  

o-Xileno mg/kg 0,007 < 0,007  

TPH Alifático (C6-C8) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Alifático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg 0,041 < 0,041  

TPH GRO (C6-C10) mg/kg 0,138 < 0,138  

Xilenos mg/kg 0,021 < 0,021  

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2,8 < 2,8  

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 5,5 < 5,5  

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 9,6 < 9,6  

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 15,1 < 15,1  

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 4,1 < 4,1  

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 6,9 14  

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 6,9 < 6,9  

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 4,1 < 4,1  

TPH Total (C6 - C32) mg/kg 55 < 55  

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo 
256549/2012-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio mg/kg 0,05 < 0,05 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

256550/2012-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023 

Mercúrio 77,8 mg/kg 83 80 - 120 

 

Controle de Qualidade - Metais - Solo 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata mg/kg 1 < 1 

Alumínio mg/kg 1 < 1 

Arsênio mg/kg 1 < 1 

Bário mg/kg 1 < 1 

Cálcio mg/kg 50 < 50 

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1 

Cobalto mg/kg 1 < 1 

Cromo mg/kg 1 < 1 

Cobre mg/kg 1 < 1 

Ferro mg/kg 1 < 1 

Potássio mg/kg 50 < 50 

Manganês mg/kg 1 < 1 

Molibdênio mg/kg 1 < 1 

Sódio mg/kg 50 < 50 

Níquel mg/kg 1 < 1 

Chumbo mg/kg 1 < 1 

Antimônio mg/kg 1 < 1 

Selênio mg/kg 1 < 1 

Vanádio mg/kg 1 < 1 

Zinco mg/kg 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Alumínio 8470 mg/kg 74 70 - 130 

Arsênio 380 mg/kg 97 95 - 105 

Bário 75,5 mg/kg 94 85 - 115 

Cádmio 0,92 mg/kg 125 50 - 150 

Cálcio 5420 mg/kg 89 85 - 115 

Cromo 31 mg/kg 103 80 - 120 

Cobalto 4,68 mg/kg 88 85 - 115 

Cobre 8,9 mg/kg 102 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Ferro 10700 mg/kg 92 85 - 115 

Chumbo 213 mg/kg 108 90 - 110 

Magnésio 3060 mg/kg 98 85 - 115 

Manganês 206 mg/kg 102 90 - 110 

Níquel 11 mg/kg 100 85 - 115 

Potássio 2230 mg/kg 104 65 - 135 

Selênio 105 mg/kg 98 90 - 110 

Tálio 111 mg/kg 97 90 - 110 

Vanádio 21,7 mg/kg 88 70 - 130 

Zinco 93,8 mg/kg 102 85 - 115 

Surrogates 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Itrio 100 % 91 70-130 
 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Itrio 100 % 97 70-130 
 

258231/2012-0 - Solo 03 - 24º 15' 10.2" / 50º 40' 23.3" 

Itrio 100 % 73 70-130 
 

 

Controle de Qualidade - PAH - Amostras Sólidas 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

Fenantreno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Naftaleno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Fluoranteno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Criseno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Pireno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Surrogates 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

258231/2012-0 - Solo 03 - 24º 15' 10.2" / 50º 40' 23.3" 

Terfenil d14 0,27 % 62 40 - 120 

2-Fluorbifenil 0,27 % Interferência de Matriz 40 - 120 
 

 

Controle de Qualidade - TPH Voláteis + BTEX - Solo 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

Tolueno mg/kg 0,005 < 0,005 

Etilbenzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

m,p-Xilenos mg/kg 0,01 < 0,01 

o-Xileno mg/kg 0,005 < 0,005 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Benzeno 0,05 mg/kg 87 60 -140 

Tolueno 0,05 mg/kg 93 60 -140 

Etilbenzeno 0,05 mg/kg 97 60 -140 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

m,p-Xilenos 0,1 mg/kg 94 60 -140 

o-Xileno 0,05 mg/kg 94 60 -140 

Surrogates 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 107 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 107 60 -140 
 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 102 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 106 60 -140 
 

258231/2012-0 - Solo 03 - 24º 15' 10.2" / 50º 40' 23.3" 

Tolueno-d8 0,05 % 118 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 126 60 -140 
 

 

Controle de Qualidade - TPH-CWG - Solo 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2 < 2 

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 4 < 4 

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 7 < 7 

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 11 < 11 

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 3 < 3 

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 3 < 3 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

TPH Alifático (C10-C12) 20 mg/kg 129 60 - 130 

TPH Alifático (C12-C16) 40 mg/kg 60 60 - 130 

TPH Alifático (C16-C21) 70 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Alifático (C21-C32) 110 mg/kg 63 60 - 130 

TPH Aromático (C10-C12) 30 mg/kg 64 60 - 130 

TPH Aromático (C12-C16) 50 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Aromático (C16-C21) 50 mg/kg 61 60 - 130 

TPH Aromático (C21-C32) 30 mg/kg 64 60 - 130 

Surrogates 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 79 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 61 60 - 130 
 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 60 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 69 60 - 130 
 

258231/2012-0 - Solo 03 - 24º 15' 10.2" / 50º 40' 23.3" 

n-dotriacontano 12 % 74 60 - 130 

o-Terfenil 12 % 120 60 - 130 
 

 

  
 

VMP - NBR 10004:2004   Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 
    

    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 

a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Alcalinidade Total: SMEWW 2320 B - Titration Method 
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Sólidos Totais: POP PA 058 

Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989. 
TPH-CWG: Atlantic RBCA(Risk-Based Corrective Action): Guidelines for Laboratories Version 2.0; Tier 1 and Tier 2 Petroleum Hydrocarbon 

Methods; January, 2006 (modificado). 

pH: POP PA 056 
Ânions: POP PA 031 / USEPA 300.1 

Mercúrio: POP PA 037 

Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010 C 
VOC : POP PA 071 (Rev.07) / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sulfeto: POP PA 065 / USEPA SW 846 - 9030, 9034 

SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270D, 3550C 

Revisores 
Marcos Ceccatto 

Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 

Luci Carla Gheleri Andrietta 

André Alex Colletti 

Chave de Validação: 3276170b66087c49e782ceee4ab1d688 
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BOLETIM DE ANÁLISE N° 258232/2012-0
 

Processo Comercial N° 22357/2012-6 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: Fadel Engenharia S/C Ltda 

Endereço: 
Rua Americo Brasiliense, 2171 - CONJ 1207  Chacara Santo Antonio - São Paulo-SP - CEP: 04.751-005 

. 

Nome do Solicitante: Kleib Henrique Fadel 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Solo 04 - 24º 15' 47.8" / 50º 35' 59.2" 

Amostra Rotulada como: Solo  Projeto Klabin 

Coletor: Interessado Data da coleta: 25/09/2012 11:00:00 

Data da entrada no laboratório: 27/09/2012 21:16 Data de Elaboração do BA: 11/10/2012 

 

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 76,4  

pH (Suspensão a 5%)  0 - 14 7,2  

Carbono Orgânico Total % p/p 0,05 3,7  

Alumínio mg/kg 1 45004  

Antimônio mg/kg 1 < 1  

Arsênio mg/kg 1 5,8  

Bário mg/kg 1 17  

Boro mg/kg 1 148  

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1  

Chumbo mg/kg 1 11  

Cobalto mg/kg 1 < 1  

Cromo mg/kg 1 40  

Cobre mg/kg 1 30  

Ferro mg/kg 1 44062  

Manganês mg/kg 1 205  

Mercúrio mg/kg 0,05 0,20  

Molibdênio mg/kg 1 < 1  

Níquel mg/kg 1 8,0  

Prata mg/kg 1 < 1  

Selênio mg/kg 1 < 1  

Vanádio mg/kg 1 157  

Zinco mg/kg 1 25  

Sódio mg/kg 50 51  

Potássio mg/kg 50 210  

Cálcio mg/kg 50 141  

Cloreto mg/kg 12 < 12  

Sulfato mg/kg 12 < 12  

Sulfeto mg/kg 1 10,0  

Alcalinidade Carbonatos % p/p 0,05 < 0,05  
 

PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01  

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01  

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01  

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01  
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PAH 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01  
 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 

Benzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

Tolueno mg/kg 0,007 < 0,007  

Etilbenzeno mg/kg 0,007 < 0,007  

m,p-Xilenos mg/kg 0,013 < 0,013  

o-Xileno mg/kg 0,007 < 0,007  

TPH Alifático (C6-C8) mg/kg 0,039 < 0,039  

TPH Alifático (C8-C10) mg/kg 0,039 < 0,039  

TPH Aromático (C8-C10) mg/kg 0,039 < 0,039  

TPH GRO (C6-C10) mg/kg 0,131 < 0,131  

Xilenos mg/kg 0,02 < 0,02  

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2,6 < 2,6  

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 5,2 < 5,2  

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 9,1 < 9,1  

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 14,2 < 14,2  

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 3,9 < 3,9  

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 6,5 11  

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 6,5 < 6,5  

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 3,9 < 3,9  

TPH Total (C6 - C32) mg/kg 51,9 < 51,9  

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Solo 
256549/2012-0 - Branco de Análise - Mercúrio - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio mg/kg 0,05 < 0,05 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

256550/2012-0 - Solo Padrão (Hg) - RTC - CRM023 

Mercúrio 77,8 mg/kg 83 80 - 120 

 

Controle de Qualidade - Metais - Solo 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata mg/kg 1 < 1 

Alumínio mg/kg 1 < 1 

Arsênio mg/kg 1 < 1 

Bário mg/kg 1 < 1 

Cálcio mg/kg 50 < 50 

Cádmio mg/kg 0,1 < 0,1 

Cobalto mg/kg 1 < 1 

Cromo mg/kg 1 < 1 

Cobre mg/kg 1 < 1 

Ferro mg/kg 1 < 1 

Potássio mg/kg 50 < 50 

Manganês mg/kg 1 < 1 

Molibdênio mg/kg 1 < 1 

Sódio mg/kg 50 < 50 

Níquel mg/kg 1 < 1 

Chumbo mg/kg 1 < 1 

Antimônio mg/kg 1 < 1 

Selênio mg/kg 1 < 1 

Vanádio mg/kg 1 < 1 

Zinco mg/kg 1 < 1 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Alumínio 8470 mg/kg 74 70 - 130 

Arsênio 380 mg/kg 97 95 - 105 

Bário 75,5 mg/kg 94 85 - 115 

Cádmio 0,92 mg/kg 125 50 - 150 

Cálcio 5420 mg/kg 89 85 - 115 

Cromo 31 mg/kg 103 80 - 120 

Cobalto 4,68 mg/kg 88 85 - 115 

Cobre 8,9 mg/kg 102 80 - 120 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Ferro 10700 mg/kg 92 85 - 115 

Chumbo 213 mg/kg 108 90 - 110 

Magnésio 3060 mg/kg 98 85 - 115 

Manganês 206 mg/kg 102 90 - 110 

Níquel 11 mg/kg 100 85 - 115 

Potássio 2230 mg/kg 104 65 - 135 

Selênio 105 mg/kg 98 90 - 110 

Tálio 111 mg/kg 97 90 - 110 

Vanádio 21,7 mg/kg 88 70 - 130 

Zinco 93,8 mg/kg 102 85 - 115 

Surrogates 
230074/2012-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Itrio 100 % 91 70-130 
 

230075/2012-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Itrio 100 % 97 70-130 
 

258232/2012-0 - Solo 04 - 24º 15' 47.8" / 50º 35' 59.2" 

Itrio 100 % 82 70-130 
 

 

Controle de Qualidade - PAH - Amostras Sólidas 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Criseno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenaftileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(g,h,i)perileno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fenantreno mg/kg 0,01 < 0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 

Indeno(1,2,3,cd)pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Pireno mg/kg 0,01 < 0,01 

Acenafteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Fluoranteno mg/kg 0,01 < 0,01 

Naftaleno mg/kg 0,01 < 0,01 

Benzo(a)antraceno mg/kg 0,01 < 0,01 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

Fenantreno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Naftaleno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Fluoranteno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Criseno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Pireno 0,2 mg/kg 40 40 - 120 

Surrogates 
259844/2012-0 - Branco de Análise - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

259845/2012-0 - Amostra Controle - PAH - Solo 

2-Fluorbifenil 0,2 % 40 40 - 120 

Terfenil d14 0,2 % 40 40 - 120 
 

258232/2012-0 - Solo 04 - 24º 15' 47.8" / 50º 35' 59.2" 

Terfenil d14 0,26 % 72 40 - 120 

2-Fluorbifenil 0,26 % Interferência de Matriz 40 - 120 
 

 

Controle de Qualidade - TPH Voláteis + BTEX - Solo 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Benzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

Tolueno mg/kg 0,005 < 0,005 

Etilbenzeno mg/kg 0,005 < 0,005 

m,p-Xilenos mg/kg 0,01 < 0,01 

o-Xileno mg/kg 0,005 < 0,005 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Benzeno 0,05 mg/kg 87 60 -140 

Tolueno 0,05 mg/kg 93 60 -140 

Etilbenzeno 0,05 mg/kg 97 60 -140 
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

m,p-Xilenos 0,1 mg/kg 94 60 -140 

o-Xileno 0,05 mg/kg 94 60 -140 

Surrogates 
259825/2012-0 - Branco de Análise - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 107 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 107 60 -140 
 

259826/2012-0 - Amostra Controle - TPH Voláteis + BTEX - Solo 

Tolueno-d8 0,05 % 102 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 106 60 -140 
 

258232/2012-0 - Solo 04 - 24º 15' 47.8" / 50º 35' 59.2" 

Tolueno-d8 0,05 % 104 60 -140 

p-Bromofluorbenzeno 0,05 % 110 60 -140 
 

 

Controle de Qualidade - TPH-CWG - Solo 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

TPH Alifático (C10-C12) mg/kg 2 < 2 

TPH Alifático (C12-C16) mg/kg 4 < 4 

TPH Alifático (C16-C21) mg/kg 7 < 7 

TPH Alifático (C21-C32) mg/kg 11 < 11 

TPH Aromático (C10-C12) mg/kg 3 < 3 

TPH Aromático (C12-C16) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C16-C21) mg/kg 5 < 5 

TPH Aromático (C21-C32) mg/kg 3 < 3 
 

Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

TPH Alifático (C10-C12) 20 mg/kg 129 60 - 130 

TPH Alifático (C12-C16) 40 mg/kg 60 60 - 130 

TPH Alifático (C16-C21) 70 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Alifático (C21-C32) 110 mg/kg 63 60 - 130 

TPH Aromático (C10-C12) 30 mg/kg 64 60 - 130 

TPH Aromático (C12-C16) 50 mg/kg 62 60 - 130 

TPH Aromático (C16-C21) 50 mg/kg 61 60 - 130 

TPH Aromático (C21-C32) 30 mg/kg 64 60 - 130 

Surrogates 
260535/2012-0 - Branco de Análise - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 79 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 61 60 - 130 
 

260536/2012-0 - Amostra Controle - TPH-CWG - Solo 

o-Terfenil 12 % 60 60 - 130 

n-dotriacontano 12 % 69 60 - 130 
 

258232/2012-0 - Solo 04 - 24º 15' 47.8" / 50º 35' 59.2" 

n-dotriacontano 12 % 65 60 - 130 

o-Terfenil 12 % 70 60 - 130 
 

 

  
 

VMP - NBR 10004:2004   Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 
    

    
 

Notas 

LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando aplicável); 

LQM = Limite de Quantificação do Método. 

Abrangência 

O(s) resultado(s) se referem somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Boletim de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Data de realização das análises 

A Bioagri Ambiental garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o Guia de Coleta e 

Preservação de Amostra da Bioagri Ambiental, quando todo o trâmite analítico (coleta e análise) é de responsabilidade da Bioagri Ambiental. 
Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado sobre a disposição das amostras e 

a continuidade do processo analítico.  

Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 

 

  

Referências Metodológicas 

Alcalinidade Total: SMEWW 2320 B - Titration Method 
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Sólidos Totais: POP PA 058 

Carbono Orgânico: Método da Combustão em Forno. IAC - 1989. 
TPH-CWG: Atlantic RBCA(Risk-Based Corrective Action): Guidelines for Laboratories Version 2.0; Tier 1 and Tier 2 Petroleum Hydrocarbon 

Methods; January, 2006 (modificado). 

pH: POP PA 056 
Ânions: POP PA 031 / USEPA 300.1 

Mercúrio: POP PA 037 

Metais (ICP-OES): POP PA 035 / SMWW 3120 B, USEPA 6010 C 
VOC : POP PA 071 (Rev.07) / USEPA  SW 846 8260C, 5021A 

Sulfeto: POP PA 065 / USEPA SW 846 - 9030, 9034 

SVOC: POP PA 076 / USEPA SW 846 - 8270D, 3550C 

Revisores 
Marcos Ceccatto 

Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 

Luci Carla Gheleri Andrietta 

André Alex Colletti 

Chave de Validação: 4677e1f5d19de57a8c7183c08483e696 
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste laudo técnico é apresentar os resultados das medições de ruído da área 

próxima ao traçado previsto do ramal ferroviário e do ramal rodoviário que será construído 

para atender a futura fábrica da Klabin no município de Ortigueira-PR. 

Este laudo faz parte do EIA/RIMA para a implantação do ramal ferroviário e do ramal 

rodoviário. 

O trabalho de campo foi realizado nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira – PR, 

pela equipe da Fadel Engenharia, em 5 pontos, nos dias 25 de setembro de 2012. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Norma Brasileira (ABNT) 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando 

o Conforto da Comunidade – Jun 2000. 

� Engineering Noise Control - David Bies and Colin Hansen - E & FN Spon – 1996 

 

3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Foi utilizado o seguinte equipamento para as medições acústicas: 

• Decibelímetro Digital com armazenamento de dados (DATA-LOGGER), Mod. DT-

8852, em conformidade com as normas IEC 61672-1 Classe 2, Medidor de nível de pressão 

sonora, escala de 30 a 130 dB, curvas A e C, resposta: FAST e SLOW, Interface Serial: 

USB, Coletor de dados para 32600 pontos de medida, Memória de máxima e mínima, 

resposta rápida e lenta, tecla HOLD (Congela a leitura no display), fornecido: 

Decibelímetro, protetor de vento (“Wind screen”), bateria de 9 v, software, cabo USB, 

carregador de baterias, protetor de vento, tripé e maleta para transporte – Marca CEM. 
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4 MEDIÇÕES DE RUÍDO 

4.1 Conceitos e Terminologias  

Decibel: A faixa de pressões sonoras audíveis é muito extensa, variando entre o limiar de 

audibilidade (cerca de 2.10-5 N/m²) até o limiar de dor (cerca de 20 N/m²). Esta faixa de 

mais de 106 N/m² não poderia ser utilizada como escala linear em nenhum instrumento 

prático, em função da precisão requerida. Sendo assim, optou-se pelo decibel, que é uma 

escala logarítmica.  

Por definição, o decibel é uma unidade adimensional que relaciona o logaritmo da razão 

entre uma quantidade a ser medida e uma quantidade de referência.  

Nível de pressão sonora: O nível de pressão sonora, em dB, é o parâmetro mais utilizado 

em instrumentos de medição. Sua expressão é dada por: 

 LP = 20 log. P / Po 

Onde: 

P = pressão sonora a ser medida 

Po = pressão sonora referência = 2.10-5 N/m² = limiar audibilidade = 0 dB. 
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Níveis de ruído

Banda de Música

Caminhões

Comadres  
conversando

Jardim

Máquina 
Agrícola

Escritório

Cachorro  
repousando

Pressão do som Intensidade do som

Biblioteca

 
Figura 4.1-1. Níveis de ruído. 

 

4.2 Metodologia 

As medições de ruído aconteceram no dia 25 de setembro de 2012, no entorno do futuro 

local de implantação de ferrovia e rodovia, nos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira – 

PR, sendo o período diurno entre 10h50min e 17h55min e o período noturno entre 22h15min 

e 00h05min. 

As avaliações acústicas seguiram as recomendações constantes nas normas brasileiras 

específicas e foram feitas no modo automático, em nível equivalente de pressão sonora 

(Lair), que representa um valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A), 

referente a todo intervalo de medição e constante durante o período de observação. Tal 

período de observação foi realizado em 15 s, suficiente para as leituras em questão se 

estabilizarem. 
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As leituras cobriram nível global na escala "A" de compensação (dba), modo FAST e 

também níveis em faixas de oitava de freqüência, entre 31,5 Hz e 8.000 Hz, na escala linear 

(dB). Manteve-se o microfone a 1,5 m do piso nos pontos especificados, afastado de 

superfícies refletoras. Em todas as medições utilizou-se protetor para o microfone (Wind-

screen), conforme recomendação das normas relacionadas. 

O Certificado de Calibração do Decibelímetro é apresentado no Anexo I. 

5 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS E DADOS DA COLETA 

As medições de ruído foram realizadas na área próxima ao traçado previsto para o ramal 

ferroviário e ramal rodoviário da Klabin, conforme dados apresentados na Tabela a seguir. 

Tabela 5-1: Dados da coleta e dos pontos de medição de ruído. 

Ponto Descrição 
Coordenadas  

S O 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada 
Minuano 

24°16'32.20"S 50°52'59.30"O 

02 Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano 
com a Estrada Estratégica PR 160 

24°17'5.20"S 50°50'20.30"O 

03 Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido 
estrada Estratégica PR 160 

24°14'8.90"S 50°47'0.30"O 

04 
Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a 

Linha de Energia Elétrica, em frente a uma 
propriedade 

24°14'36.50"S 50°44'51.90"O 

05 Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, 
Estrada D 

24°15'48.10"S 50°35'59.10"O 

 

A seguir, as Figuras 5-1 a 5-6 apresentam o mapa com a localização dos pontos de coleta e 

as fotos dos respectivos locais. 
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Figura 5-1: Localização dos pontos de medição de ruído e o traçado previsto da ferrovia 
(amarelo) e da rodovia (rosa). 

 

Figura 5-2: Ponto 01 - Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada Minuano. 
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Figura 5-3: Ponto 02 - Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano com a 
Estrada Estratégica PR 160. 

 
Figura 5-4: Ponto 03 - Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido estrada 
Estratégica PR 160. 
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Figura 5-5: Ponto 04 - Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a Linha de 
Energia Elétrica, em frente a uma propriedade. 

 

 

Figura 5-6: Ponto 05 - Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, Estrada D. 
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6 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A Tabela 6-1 apresenta os resultados das medições de ruído diurnas, a Tabela 6-2 

apresenta os resultados das medições de ruídos noturnas, a Tabela 6-3 mostra o resumo dos 

resultados.  

Tabela 6-1: Medições de ruído diurnas 

Data: 25/09/2012          Condição Climática: Nublado com chuva moderada a intensa.                                
Município: Telêmaco Borba/Ortigueira - PR                          Período: Diurno 

Ponto Local Coordenadas 
Medição 

Ruído 
dB(A) 

Horário Observações 

01 
Ponto localizado próximo a 

BR 376, na Estrada Minuano 
24°16'32.20"S 
50°52'59.30"O 

51,5 17h55 
Chuva fraca. 

Ruído de fundo de 
rodovia. 

02 

Ponto localizado no 
cruzamento da Estrada 
Minuano com a Estrada 

Estratégica PR 160 

24°17'5.20"S 
50°50'20.30"O 

42,5 17h35 
Chuva fraca. 

Ruído de pássaros. 

03 
Ponto localizado na Estrada 
da Campina, sentido estrada 

Estratégica PR 160 

24°14'8.90"S 
50°47'0.30"O 

51,0 16h10 Chuva fraca. 

04 

Ponto localizado na Estrada 
da Campina, próximo a Linha 
de Energia Elétrica, em frente 

a uma propriedade 

24°14'36.50"S 
50°44'51.90"O 

49,0 15h45 Ruído de pássaros. 

05 
Ponto localizado próximo a 

Linha de Transmissão, 
Estrada D 

24°15'48.10"S 
50°35'59.10"O 

40,5 10h50 

Ruído do vento 
nas folhagens, 

brisa moderada. 
Ruído de pássaros. 

 

 

Tabela 6-2: Medições de ruído noturnas. 

        Data: 25/09/2012          Condição Climática: Noite de céu aberto.                                               
Município: Telêmaco Borba/Ortigueira - PR          Período: Noturno 

Ponto Local Coordenadas 
Medição 

Ruído 
dB(A) 

Horário Observações 

01 
Ponto localizado próximo a 

BR 376, na Estrada Minuano 
24°16'32.20"S 
50°52'59.30"O 

49,0 00h05 
Ruído de grilos e 

da rodovia. 

02 
Ponto localizado no 

cruzamento da Estrada 
Minuano com a Estrada 

24°17'5.20"S 
50°50'20.30"O 

34,5 23h55 Ruído de coaxar. 
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        Data: 25/09/2012          Condição Climática: Noite de céu aberto.                                               
Município: Telêmaco Borba/Ortigueira - PR          Período: Noturno 

Ponto Local Coordenadas 
Medição 

Ruído 
dB(A) 

Horário Observações 

Estratégica PR 160 

03 
Ponto localizado na Estrada 
da Campina, sentido estrada 

Estratégica PR 160 

24°14'8.90"S 
50°47'0.30"O 

34,0 23h20 
Ruído de brisa 

moderada a forte. 

04 

Ponto localizado na Estrada 
da Campina, próximo a 

Linha de Energia Elétrica, 
em frente a uma propriedade 

24°14'36.50"S 
50°44'51.90"O 

37,0 23h10 
Ruído de coaxar 
de sapos, brisa 

moderada a forte. 

05 
Ponto localizado próximo a 

Linha de Transmissão, 
Estrada D 

24°15'48.10"S 
50°35'59.10"O 

40,5 22h15 
Ruído do vento 
nas folhagens, 

brisa moderada. 
 

Tabela 6-3: Resumo dos resultados. 

Ponto Local 
Ruído 

Diurno Noturno 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada Minuano 51,5 49,0 

02 
Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano com a 

Estrada Estratégica PR 160 
42,5 34,5 

03 
Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido estrada 

Estratégica PR 160 
51,0 34,0 

04 
Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a Linha de 

Energia Elétrica, em frente a uma propriedade 
49,0 37,0 

05 Ponto localizado próximo a Linha de Transmissão, Estrada D. 40,5 40,5 

 

Limites da Norma NBR 10.151 (Nível de Critério de 
Avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A) 

Diurno Noturno 

Áreas de sítios de fazendas 40 35 
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As áreas onde foram feitas as medições são de características rurais, sendo que os valores 

apurados indicam valores moderadamente superiores aos preceituados na norma da ABNT 

para ambos os períodos (diurno e noturno). 

No período diurno, todos os pontos estavam acima do permitido pela legislação. Isto 

ocorreu por que, durante as medições, observou-se a ocorrência de ruídos de fundo de 

pássaros, animais e chuva fraca. 

No período noturno também ocorreram valores acima do permitido em legislação, devido 

a presença de atividades de animais no entorno (grilos/cigarras, pássaros e coaxar) e brisa 

moderada a forte. Somente os Pontos 2 e 3 apresentaram valores dentro do permitido na 

norma da ABNT. 

Como apresentado nas tabelas do item 4.3, foram identificados pontos que o nível de ruído 

local superam os valores aplicados na Norma. De acordo com a NBR 10.151 estes valores 

de ruído de fundo devem ser considerados como o nível de critério de avaliação, isto é, 

como o nível de ruído local, e, este valor não deverá ser excedido pelo futuro 

empreendimento do ramal ferroviário e ramal rodoviário. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho divulga o Diagnóstico Arqueológico realizado em uma área localizada 

nos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba no Estado do Paraná, por onde passa a já 

existente Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga com 21 km de extensão, da empresa Klabin 

S.A. 

 

O Diagnóstico Arqueológico é parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA 

que está sendo desenvolvido pela empresa PÖYRY/BRASIL, em obediência à Resolução 

Nº 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente que determina uma série de atividades, 

dentre elas: o diagnóstico da área de influência do projeto, análise dos impactos positivos e 

negativos, definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos e elaboração de 

recomendações acerca dos procedimentos a serem tomados, visando à proteção do 

Patrimônio Cultural; bem como à Portaria Nº 230 de 17 de dezembro de 2002 do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Os trabalhos de campo, efetuados no mês de outubro de 2012, foram desenvolvidos pelo 

arqueólogo Miguel Gaissler, contando com a colaboração do geógrafo Guilherme Vianna 

Baptista, do arquiteto Gabriel Gallarza, dos assistentes de campo Geandro Oliveira e 

Waldomiro Santos. Com apoio do Engenheiro Ambiental Henrique Luvison Gomes da Silva 

e do Engenheiro Químico Julio Nogueira, Gerente de Meio Ambiente da Klabin. 
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2 ÁREA DIAGNOSTICADA 
 
 
 
2.1 LOCALIZAÇÃO 
 

A área por onde passa a estrada, objeto deste diagnóstico, tem extensão de 21 km, e está 

localizada nos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba/PR, entre as coordenadas 

geográficas, em UTM:  

 

X1= 542.000 / Y1 = 7.321.000 

X2= 542.000 / Y2 = 7.314.000 

X3= 524.000 / Y3 = 7.321.000 

X4= 524.000 / Y4 = 7.314.000 
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Mapa de Localização da área de pesquisa 
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2.2 ASPECTOS FÍSICOS E BIOLÓGICOS 
 

 

Os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba estão inseridos no vasto espaço físico 

denominado de Segundo Planalto Paranaense ou Campos Gerais. As maiores altitudes do 

Segundo Planalto estão na Escarpa Devoniana (1.100 a 1.200m), declinando para sudoeste, 

oeste e noroeste. Os pontos mais baixos (350 a 560 m) estão situados na porção norte. 

Segundo a classificação do IBGE, os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba foram 

inseridos na mesorregião denominada Centro Oriental Paranaense. 

 

Essa Mesorregião também pode ser incluída no que Aziz Ab'Sáber denomina como Domínio 

Morfoclimático das Araucárias, isto é, planaltos subtropicais com araucárias, onde existem 

manchas de campos, especialmente nos afloramentos de arenito. 

 

A paisagem botânica foi outrora composta por florestas ombrófila mista ou floresta de 

araucária (Pinheiro do Paraná – Araucária Angustifólia), as quais dominavam as porções 

mais elevadas do ambiente. O sub-bosque, em geral, é bastante denso e apresenta 

inúmeros exemplares florísticos como imbuia (Ocotea porosa), a erva-mate (Ilex 

paraquariensis), canela-areia (Cryptocarya aschersoniana) e diversas espécies de 

leguminosas.  

 

A fauna que habitava esse ecossistema era muito rica.  A capivara (Hydrochoros 

hydrochoeris), queixada (Tayaçupecare), veado (Ozotocerus Bezoartícus), paca (Agouti 

paca) e a anta (Tapirus terrestres) estavam entre as espécies, assim como foram 

registradas na região numerosas espécies de aves, répteis e peixes. 
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2.3 OCUPAÇÃO PRÉ-HISTÓRICA E ETNO-HISTÓRICA 
 

 

A ocupação humana do segundo planalto paranaense, pode se dizer, de maneira 

abrangente, foi bastante intensa durante a pré-história, como indicam os resultados das 

pesquisas arqueológicas (Chmyz: LT 750kV Ivaiporã - Itaberá III); (Gaissler: LT 350KV 

Klabin - Telêmaco Borba); (Gaissler: StoraEnzo - Imbaú); (Gaissler: International Paper - 

Curiúva); (Gaissler: Fábrica Nova Klabin e Linha de Transmissão - Ortigueira/Telêmaco 

Borba); (Fogolari: UHE Mauá - Telêmaco Borba/Ortigueira) feitas em distintos pontos dessa 

área Planaltina. 

 

Há consenso de que pelo menos três marcantes grupos sociais durante mais ou menos 

6.000 mil anos, até o início da colonização ocidental européia, ocuparam os vales dos 

numerosos rios da região.  

 

Provavelmente os primeiros habitantes eram exímios caçadores, fato que os obrigava a um 

nomadismo permanente, porém com breve estacionamento nos territórios onde a caça e 

coleta eram favoráveis.  

 

A freqüência de animais em busca de alimentos, notadamente daqueles produzidos pelos 

numerosos pinheirais, então existentes, favorecia as fartas caçadas. Esse procedimento 

social ensejou o desenvolvimento de instrumental lítico (pedra), representado por pontas, 

facas, raspadores, furadores, de variadas formas e tamanhos. A cultura material desse mais 

antigo grupo social que ocupou o segundo planalto é denominada pela arqueologia de 

Tradição Umbu. 

 

Em um segundo momento, em sucessão à primeira ocupação, descobertas de indícios do 

índio pré-histórico apontam para a chegada de povos portadores de cerâmica, através de 

vestígios como peças inteiras e fragmentadas de vasilhas de barro (cerâmica). 

 

O elemento cerâmico é um dos indicativos de sedentaridade para os grupos que a 

possuíam. Essa sedentaridade é relativa, pois a caça, a pesca e a coleta continuam como 

base alimentar do grupo apesar da agricultura complementar a dieta. Esses indícios são 
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atribuídos tanto aos índios Kaingang, da família lingüística Jê, como ao Guarani, da grande 

família lingüística Tupi-guarani. 

 

Os registros etnográficos e etno-históricos coletados por religiosos, viajantes, antropólogos e 

historiadores, como o padre Francisco das Chagas Lima (1842), o missionário capuchinho 

Frei Luiz de Cemitille (1866), Alfredo d´Escragnolle Taunay - Visconde de Taunay (1888), 

Telêmaco Borba (1908), Ermelindo de Leão (1910), Herbert Baldus (1937) e José loureiro 

Fernandes (1941), possibilitam uma descrição da sociedade Proto-Jê Meridional-Kaingang. 

 

A sociedade Jê Meridional-Kaingang constituía-se de grupos seminômades, com 

subsistência baseada na caça, pesca coleta de mel, frutas, pinhão e de incipiente 

agricultura.  

 

Essa sociedade dividia-se em duas metades exogâmicas e patrilineares: Kañerú e Kamé. A 

estatura desses índios era de1, 65 a 1,70m, possuíam peito largo, eram cheios de corpo 

com mãos e pés pequenos. Dedos finos, cabeça regular, testa e olhos pequenos (estes um 

pouco oblíquos). As maçãs de seus rostos eram salientes, com nariz pequeno e um pouco 

chato. Suas bocas grandes e lábios grossos, com dentes bem dispostos, contrastavam com 

suas orelhas pequenas e pescoço curto. Arrancavam os cabelos do corpo, inclusive as 

sobrancelhas e pestanas; os da cabeça, tanto homens como mulheres, traziam cortados 

como os frades, com uma larga coroa no centro; essa forma de cortar o cabelo foi que 

originou a denominação de Coroados.  

 

Os homens andavam nus, mas utilizava um grande manto, curú-cuxa, feitos com fibras de 

urtiga, as mulheres andavam cobertas, da cintura para baixo até os joelhos, com uma tanga, 

também de fibras de urtiga grande. 

 

Construíam suas habitações em área elevada e a uma distância média de 200m a 300m de 

uma nascente. O tamanho era definido conforme o número de indivíduos. Suas cabanas de 

base retangular eram cobertas com camadas superpostas de folhas de palmeira (Jerivá) 

que também era utilizada nas paredes.  
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A casa não possuía divisão interna e tinha como porta uma pequena abertura em cada uma 

das extremidades. Na parte central desses ranchos havia uma fogueira. No interior dessas 

habitações havia poucos utensílios: uma panela de barro (côcron), um machado de pedra 

(póbéng), um pequeno pilão (craie), cuja mó é de pedra, uma peneira, um cesto (queinhe), 

algumas cuias, purungos (rundia) e lascas de pederneiras (loi), que eram utilizadas como 

instrumentos cortantes. Quanto às panelas de barro, os recipientes eram construídos pela 

técnica acordelada e tinham a superfície alisada com pedaços de purungo ou lascas de 

pedras. A superfície da vasilha quase sempre lisa de cor preta ou marrom escuro, bem 

cozida e outras com superfície decorada por meio de incisões feitas com varetas ou unhas. 

 

Essa sociedade apresentava divisão do trabalho entre os sexos: aos homens competia o 

preparo das armas e a prática da caça e da pesca; as mulheres dedicavam-se às tarefas de 

tecelagem, cestaria e a atividade oleira. Para fazerem suas caçadas, formavam grupos de 

dez a vinte indivíduos utilizando como armas, arcos, lanças e cacetes de madeira dura. Os 

arcos eram confeccionados com pau de guaiuva e amarrados com cipó embê. As flechas 

teriam dois metros de comprimento, com pontas de osso ou madeira. As pontas de flecha de 

osso eram obtidas pela fragmentação da tíbia de pequenos mamíferos, principalmente de 

bugio. Também utilizavam artefatos feitos de pedra, lâmina de machado, mão-de-pilão e 

facas de sílex. 

 

As caças que mais apreciavam eram de animais como: a anta (óyôr), o macaco (caiêre), 

bugio (gongue), porco do mato (crengue), catetos (ókxá), quati (xeê) e comiam muitas ervas. 

O preparo da caça se fazia esquartejando o animal e conservando o couro, o qual apenas 

era sapecado para eliminação dos pêlos e em seguida colocavam esses pedaços em um 

pequeno girau debaixo de um braseiro. Comiam todos juntos, no mesmo recipiente, de 

cócoras, servindo-se das mãos ou de pedaços de taquara ou madeira para levar o alimento 

à boca. 

 

Os Jês Meridionais-Kaingang, como a maioria dos grupos indígenas que praticam a 

agricultura, a realizavam em terras florestais. Para limpar o terreno necessário a uma 

lavoura, utilizavam-se do machado de pedra para derrubar os vegetais de grande porte e de 

cacetes para o mato miúdo. As árvores mais grossas eram derrubadas fazendo-se fogueiras 

em torno delas. Essa atividade de preparação era feita na estiagem. 
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A plantação era responsabilidade das mulheres. Para fazerem as covas era utilizado bastão 

de pau. Não havia faixas de terra demarcadas para cada gênero de planta, elas cresciam 

mais ou menos misturadas, embora tenham sido plantadas em períodos diferentes. Após 

um ou dois anos, o terreno cultivado já não produz satisfatoriamente, o que obriga a 

derrubarem outra porção da floresta. O esgotamento dos terrenos em sua volta faz com que 

migrem para mais longe e reiniciem suas atividades agrícolas. A cultura material desse 

grupo social foi denominada pela arqueologia como Tradição Itararé. 

                                        

Finalmente, a terceira leva de povoadores que ocupou a região, os Guaranis da família 

linguística Tupi-Guarani, segundo Telêmaco Borba, os homens são de compleição robusta, 

musculosos, com rosto ovalado, cabelos pretos lisos, nariz bem feito, um pouco grosso, 

boca regular, dentes bem dispostos e pouca ou nenhuma barba. Usavam o cabelo aparado, 

na frente por cima das sobrancelhas, lateral e a nuca por baixo das orelhas; as mulheres 

deixavam o cabelo crescer e usavam penteados de vários modos. 

 

A construção de suas casas (roy) é diferente da dos Kaingang. Construíam-nas com 

grandes forquilhas, cobrindo-as até a altura das linhas laterais com folhas de palmeira; das 

linhas para baixo, formavam as paredes com paus roliços amarrados com cipós. No interior 

dessas habitações, que geralmente comportam grande número de habitantes, fincavam 

postes de madeira que servem para amarrarem as redes em que dormiam. Por cima delas 

penduravam seus arcos, flechas e seus enfeites. Nas noites frias colocavam brasas e 

alguns tições por baixo da rede para se aquecerem. Por dentro e ao redor de suas 

habitações observavam-se pássaros e animais silvestres domesticados. 

 

Telêmaco Borba, em seus registros, descreve que os utensílios domésticos da sociedade 

Guarani eram compostos por panela de cerâmica (japepó), balaio (jacá), peneira (urupen), 

purungos (quiacuá), cuia (id), machado (gei), pilão (enguá), fuso de argila para fiar, rede 

para dormir(quiá) e como armas utilizavam arcos de madeira (uirapá), flechas (rui) de 

madeira duríssima, farpadas de um só lado, embutidas em hastes de taquara ou madeira e 

clavas de madeira (uirapê) na forma de um pequeno remo. 
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Utilizavam com eficácia as armadilhas. Armavam-nas ao redor das trilhas e dos barreiros 

onde passam as antas (borevy), veados (guaçú), porcos (tajaçu), catetos (taetetú) e a onça 

(jaguaretê). O macaco (cahi), o bugio (carajá) e a cotia (acuti) eram mortos com a flecha 

assim como a caça de pena. Na pesca serviam-se de anzóis (pindá), covos (jaquidú) e das 

flechas. Sua alimentação constituía-se dos produtos das roças, de caça, da pesca, de frutos 

silvestres e de mel. Do milho faziam bolos (bujapé) assados na cinza e envolvidos em folhas 

ou o comiam cozido e assado, quando verde. A carne e o peixe eram preparados na forma 

de cozidos ou assados em moquens. 

 

A cultura material desses indivíduos estava assentada  na produção oleira, onde a utilização 

de recipientes de formas e tamanhos variados, com decoração também diferenciada era 

comum. O instrumental lítico nesta fase adquire características mais sofisticadas. Lâminas 

de machados, pilões e mãos-de-pilão polidos mostram elaborado acabamento e induzem a 

concluir terem sido muito utilizados na trituração e maceração de produtos vegetais. 

 

Foram essas duas sociedades pré-históricas, Kaingang e Tupi-guarani, cujos vestígios 

foram localizados pelos arqueólogos na região de Ortigueira e Telêmaco Borba, que se 

relacionaram com os primeiros colonos e posseiros nacionais, que começaram a chegar e 

se instalar em seu território de ocupação tradicional durante o século XVII.  
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2.4 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PREVIAMENTE PESQUISADOS 
 

 

A região na qual está inserida a Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin 

S.A. já foi objeto de intensos estudos arqueológicos por outros pesquisadores e para outros 

fins. Essas pesquisas resultaram no cadastramento e resgate de 211 sítios arqueológicos, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

 
 
 
SÍTIO MUNICÍPIO TIPO UTM 22 Sul 
PR.TB.KL.001 Telêmaco Borba Cerâmico 540.444-7.313.447 
PR.TB.KL.002 Telêmaco Borba Cerâmico 539.440-7.314.938 
PR.TB.KL.003 Telêmaco Borba Cerâmico 538.295-7.316.217 
PR.TB.KL.004 Telêmaco Borba Cerâmico 541.352-7318390 
PR.TB.KL.005 Telêmaco Borba Cerâmico 540.039-7319347 
PR.TB.KL.006 Telêmaco Borba Cerâmico 544.245-7319536 
PR.TB.KL.007 Telêmaco Borba Cerâmico 536.007-7.321.873 
PR.TB.KL.008 Telêmaco Borba Cerâmico 539.432-7.321.542 
PR.TB.KL.009 Telêmaco Borba Cerâmico 538.762-7.323.906 
PR.TB.KL.010 Telêmaco Borba Cerâmico 536.463-7.334.363 
PR.TB.KL.011 Telêmaco Borba Cerâmico 535.508-7.334.041 
PR.TB.KL.012 Telêmaco Borba Cerâmico 053.334-7.336.015 
PR.TB.KL.013 Telêmaco Borba Cerâmico 533.667-7.335.371 
PR.TB.KL.014 Telêmaco Borba Cerâmico 542.512-7.323.850 
PR.TB.KL.015 Telêmaco Borba Cerâmico 540.370-7.322.593 
PR.TB.KL.016 Telêmaco Borba Cerâmico 5335150-7.332.119 
PR.TB.KL.017 Telêmaco Borba Cerâmico 5343270-7.332.910 
PR.TB.KL.018 Telêmaco Borba Cerâmico 535.857-7.327.495 
PR.TB.KL.019 Telêmaco Borba Cerâmico 532.275-7.334.986 
PR.TB.KL.020 Telêmaco Borba Cerâmico 533.569-7.329.673 
Água das Pedras Ortigueira Lito-cerâmico 500.928-7331.305 
Água do Piquira -1 Ortigueira Lito-cerâmico 508.558-7333.533 
Água do Piquira -2 Ortigueira Cerâmico 508.447-7333.626 
Arroio Belo - 1 Ortigueira Cerâmico 523.960-7340.320 
Arroio Belo - 2 Ortigueira Cerâmico 523.971-7340.341 
Arroio Belo - 3 Ortigueira Cerâmico 523.845-7340.339 
Arroio Belo - 4 Ortigueira Cerâmico 524.041-7340.006 
Arroio Belo - 5 Ortigueira Cerâmico 523.971-7340.341 
Arroio Belo - 6 Ortigueira Cerâmico 524.745-7340.769 
Arroio Belo - 7 Ortigueira Cerâmico 524.731-7340.771 
Arroio Belo - 8 Ortigueira Cerâmico 524.625-7340.917 
Arroio Belo - 9 Ortigueira Cerâmico 525.498-7340.042 
Arroio Belo - 10 Ortigueira Cerâmico 525.640-7339.857 
Arroio Belo - 11 Ortigueira Cerâmico 525.774-7339.708 
Arroio Belo - 12 Ortigueira Cerâmico 525.774-7339.708 
Arroio Belo do Boaventura - 1 Ortigueira Cerâmico 525.616-7341.528 
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Arroio Belo do Boaventura - 2 Ortigueira Cerâmico 526.105-7341.963 
Arroio Belo do Boaventura - 3 Ortigueira Cerâmico 525.892-7342.133 
Arroio Belo do Boaventura - 4 Ortigueira Cerâmico 525.616-7341.528 
Córrego Marrequinha -1 Ortigueira Cerâmico 519.500-7337.645 
Córrego Marrequinha - 2 Ortigueira Cerâmico 519.466-7337.684 
Córrego Marrequinha - 3 Ortigueira Cerâmico 519.328-7337.379 
Fazenda Bonanza Ortigueira Cerâmico 522.702-7342.506 
Fazenda Bonanza -2 Ortigueira Cerâmico 527.040/7342.507 
Fazenda Bonanza - 3 Ortigueira Lítico 526.599/7342.310 
Córrego Rancho Alegre Ortigueira Lítico 481.072-7324.881 
Faxinalzinho Ortigueira Lito-cerâmico 505.378-7332.274 
Lajeado Seco Ortigueira Lito-cerâmico 484.290-7328.424 
Portão Vermelho Ortigueira Lito-cerâmico 477.916-7324.509 
Porteira da Serra Ortigueira Lito-cerâmico 473.735-7323.395 
Rancho Alegre - 1 Ortigueira Lito-cerâmico 482.706-7325.824 
Rancho Alegre -2 Ortigueira Cerâmico 482.564-7326.038 
Rancho Alegre -3 Ortigueira Cerâmico 482.570-7326.034 
Ribeirão Sabugueiro  -1 Ortigueira Cerâmico 486.822-7327.070 
Ribeirão Sabugueiro2 Ortigueira Cerâmico 486.647-7326.990 
Ribeirão Barreiro -1 Ortigueira Cerâmico 498.447-7330.490 
Ribeirão Barreiro - 2 Ortigueira Cerâmico 497.661-7330.279 
Ribeirão do Burro - 1 Ortigueira Cerâmico 507.067-7333.295 
Ribeirão do Burro - 2 Ortigueira Lítico 507.082-7333.266 
Ribeirão Faxineiro Ortigueira Lítico 514.567-7335.837 
Ribeirão Marrecas Ortigueira Cerâmico 516.608-7335.680 
Ribeirão Mococa 1 Ortigueira Cerâmico 521.106-7338.001 
Ribeirão Mococa 2 Ortigueira Lítico 521.069-7338.001 
Ribeirão Piquira Ortigueira Lítico 509.456-7334.078 
Rio Caeté-1 Ortigueira Cerâmico 496.140-7329.633 
Rio Caeté-2 Ortigueira Cerâmico 496.100-7329.647 
Sapê Ortigueira Cerâmico 522.599-7339.084 
Sapê - 2 Ortigueira Cerâmico 522.562-7339.122 
Serra da Piquira 1 Ortigueira Cerâmico 511.918-7334.985 
Serra da Piquira 2 Ortigueira Cerâmico 511.739-7334.730 
Serra da Piquira 3 Ortigueira Cerâmico 510.822/7334.618 
Estrada Torre Vigilância Telêmaco Borba Lítico 531.600-7.339.600 
Torre Vigilância Mauá Telêmaco Borba Cerâmico 531.600-7.339.500 
UHE Presidente Vargas I Telêmaco Borba Cerâmico 529.750-7339.300 
UHE Presidente Vargas II Telêmaco Borba Cerâmico 529.650-7339.300 
Cézar Sandoval Scholze Telêmaco Borba Cerâmico 529.750-7339.100 
Topo estrada Tigre I Telêmaco Borba Lítico 530.650-7335.750 
Topo estrada Tigre II Telêmaco Borba Lítico 531.000-7335.500 
Barra Grande I Ortigueira Cerâmico 522.900-7331.100 
Barra Grande II Ortigueira Lítico 521.100-7331.800 
Barra Grande III Ortigueira Lítico 521.000-7332.450 
Barra Grande IV Ortigueira Lítico 521.200-7332.200 
Barra Grande V Ortigueira Lítico 523.500-7331.750 
Foz do Barra Grande Ortigueira Cerâmico 526.300-7330.500 
Casa Tabelião Ortigueira Ortigueira Cerâmico 526.250-7330.200 
Valdomiro Carvalho da Silva I Ortigueira Cerâmico 532.300-7327.100 
Valdomiro Carvalho da Silva II Ortigueira Cerâmico 532.250-7327.250 
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Valdomiro Carvalho da Silva III Ortigueira Cerâmico 532.050-7327.150 
Carlos Sperlich Ortigueira Cerâmico 530.250-7323.900 
Torre Vigilância Campina Ortigueira Cerâmico 529.300-7322.100 
Horta Klabin Telêmaco Borba Cerâmico 546.700-7321.100 
Foz do Arroio Grande Ortigueira Cerâmico 528.400-7316.600 
Toca Serra do Veado Telêmaco Borba Abrigo 532.481-7338.839 
Mauá I Telêmaco Borba Cerâmico 529.786-7339.053 
Mauá II Telêmaco Borba Cerâmico 529.844-7339.125 
Mauá III Telêmaco Borba cerâmico 529.625-7339.142 
Mauá IV Telêmaco Borba Cerâmico 530.555-7339.675 
Mauá V Telêmaco Borba Cerâmico 530.850-7339.245 
Mauá VI Telêmaco Borba Casa subterrânea 531.092-7340278 
Lago da Barragem I Ortigueira Cerâmico 530.866-7338.187 
Lago da Barragem II Ortigueira Cerâmico 532.289-7327.014 
Lago da Barragem III Ortigueira Cerâmico 525.835-7329.105 
Lago da Barragem IV Ortigueira Cerâmico 523.003-7331.370 
Lago da Barragem V Ortigueira Cerâmico 528.857-7316.079 
Altair de Campos Ortigueira Lítico 525.403-7331.108 
Faz. Bom Retiro I Ortigueira Abrigo 523.547-7331.179 
Faz. Bom Retiro II Ortigueira Casa subterrânea 522.647-7332.032 
Tadeu Sembarski Ortigueira cerâmico 524.139-7330.326 
João Maciel de Melo I Ortigueira Lítico 524.640-7332.630 
João Maciel de Melo II Ortigueira Abrigo 524.282-7332.918 
Lageado Bonito Ortigueira Cerâmico 530.145-7324.215 
Ladislau Brancowski Ortigueira Cerâmico 527.939-7327.565 
Valdeci Forquim I Ortigueira Cerâmico 529.297-7338.327 
Valdeci Forquim II Ortigueira Casa Subterrânea 530.213-7338.193 
Ortigueira I Ortigueira Cerâmico 531.415-7327.896 
Ortigueira II Ortigueira Cerâmico 522.931-7329.013 
Pedreira Telêmaco Borba Cerâmico 531.311-7338.927 
Mauá VII Telêmaco Borba Cerâmico 531.852-7338.372 
Mauá Indireta I Telêmaco Borba Cerâmico 530.478-7340.409 
Mauá Indireta II Telêmaco Borba Cerâmico 531.189-7340.681 
Mauá IV  Telêmaco Borba Cerâmico 530.555-7339.675 
Mauá V Telêmaco Borba Cerâmico 530.850-73339.245 
PR.OR.FNK.001.CRUZO Telêmaco Borba Cerâmico 526.281-7317.804 
PR.OR.FNK.002.ESTALEIRO Telêmaco Borba Cerâmico 525.229-7318.660 
PR.OR.FNK.003.ENFORCADO Telêmaco Borba Cerâmico 525.767-7318.395 
PR.OR.FNK.004.CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 526.992-7317.971 
PR.OR.FNK.005.CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 526.935-7318.105 
PR.OR.FNK.006.CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 526.870-7318.105 
PR.OR.FNK.007.CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 526.869-7318.003 
PR.OR.FNK.008.CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 526.827-7318.063 
PR.OR.FNK.009.CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 526.768-7318.014 
PR.OR.FNK.010.CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 526.921-7318.030 
PR.OR.FNK.011.CAMPINA VII Telêmaco Borba Cerâmico 526.986-7318.149 
PR.OR.FNK.012.CAMPINA VIII Telêmaco Borba Cerâmico 526.937-7318.139 
PR.OR.FNK.013.CAMPINA IX Telêmaco Borba Cerâmico 526.899-7318.125 
PR.OR.FNK.014.ESTALEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 526.056-7318.373 
PR.OR.FNK.015.ARENOSO Telêmaco Borba Cerâmico 526.765-7319.633 
PR.OR.LTK.016.CASCAVEL Telêmaco Borba Cerâmico 527.743-7318.862 
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PR.OR.LTK.017.ARVOREZINHA Telêmaco Borba Cerâmico 528.691-7319.722 
PR.OR.LTK.018.GARIMPO Telêmaco Borba Cerâmico 528.881-7319.451 
PR.OR.LTK.019.LEIRA Telêmaco Borba Cerâmico 527.388-7317.802 
PR.OR.LTK.020.RAMAL 1 Telêmaco Borba Cerâmico 527.540-7317.784 
PR.OR.LTK.021.R1CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 527.876-7317.800 
PR.OR.LTK.022.R1CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 528.199-7317.921 
PR.OR.LTK.023.R1CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 528.870-7318.542 
PR.OR.LTK.024.R1CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 529.445-7317.897 
PR.OR.LTK.025.R1CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 529.753-7317.741 
PR.OR.LTK.026.R1CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 530.222-7317.850 
PR.OR.LTK.027.R1CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 530.889-7318.140 
PR.TB.LTK.028.CAIERA I Telêmaco Borba Cerâmico 530.698-7319.136 
PR.TB.LTK.029.CAIERA II Telêmaco Borba Cerâmico 530.989-7319.013 
PR.TB.LTK.030.ESTREITO I Telêmaco Borba Cerâmico 531.286-7318.870 
PR.TB.LTK.031.ESTREITO II Telêmaco Borba Cerâmico 531.579-7318.749 
PR.TB.LTK.032.ATOL Telêmaco Borba Cerâmico 531.923-7318.265 
PR.TB.LTK.033.PEDREIRA I Telêmaco Borba Cerâmico 532.00-7318.884 
PR.TB.LTK.034.PEDREIRA II Telêmaco Borba Cerâmico 532.044-7318.740 
PR.TB.LTK.035.PINHEIRO I Telêmaco Borba Cerâmico 532.766-7318.312 
PR.TB.LTK.036.PINHEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 532.856-7318.208 
PR.TB.LTK.037.MACHADO I Telêmaco Borba Cerâmico 533.095-7318.037 
PR.TB.LTK.038.MACHADO II Telêmaco Borba Cerâmico 533.143-7317.977 
PR.TB.LTK.039.PINDÓ I Telêmaco Borba Cerâmico 533.457-7317.735 
PR.TB.LTK.040.PINDÓ II Telêmaco Borba Cerâmico 533.447-7317.692 
PR.TB.LTK.041.PINDÓ III Telêmaco Borba Cerâmico 533.503-7317.679 
PR.TB.LTK.042.PINDÓ IV Telêmaco Borba Cerâmico 533.511-7317.613 
PR.TB.LTK.043.ACAMPAMENTO Telêmaco Borba Cerâmico 533.948-7317.233 
PR.TB.LTK.044.SÍTIO DO CIPÓ Telêmaco Borba Cerâmico 534.028-7316.976 
PR.TB.LTK.045.QUATI Telêmaco Borba Cerâmico 534.961-7316.388 
PR.TB.LTK.046.CRUZ.IMBAÚ Telêmaco Borba Cerâmico 535.628-7315.698 
PR.TB.FNK.047.CAPÃO Telêmaco Borba Cerâmico 532.731-7317.605 
PR.TB.FNK.048.SECAGUELA Telêmaco Borba Cerâmico 532.327-7317.743 
PR.TB.FNK.049.PARANAPA'NÁ Telêmaco Borba Cerâmico 532.222-7317.682 
PR.TB.FNK.050.CACHIMBO Telêmaco Borba Cerâmico 532.133-7317.631 
PR.TB.FNK.051.POUCA TERRA Telêmaco Borba Cerâmico 531.930-7317.444 
PR.TB.FNK.052.TERRA DURA Telêmaco Borba Cerâmico 531.646-7317.119 
PR.TB.FNK.053.NO JURYR Telêmaco Borba Cerâmico 531.288-7316.892 
PR.TB.FNK.054.JÃTÃ Telêmaco Borba Cerâmico 530.267-7316.710 
PR.TB.FNK.055.CAIERA DESTRUÍDO Telêmaco Borba Cerâmico 529.744-7316.507 
PR.TB.FNK.056.KÓHO Telêmaco Borba Cerâmico 529.459-7316.281 
PR.TB.FNK.057.CHUVA Telêmaco Borba Cerâmico 529.041-7316.287 
PR.TB.FNK.058.ARAPONGA I Telêmaco Borba Cerâmico 531.710-7316.532 
PR.TB.FNK.059.ARAPONGA II Telêmaco Borba Cerâmico 531.765-7316.667 
PR.TB.FNK.060.CASA SUB. ARAPONGA III Telêmaco Borba Casa subterrânea 531.834-7316.776 
PR.TB.FNK.061.TATUETÉ Telêmaco Borba Cerâmico 531.778-7315.642 
PR.TB.FNK.062.PICA PAU Telêmaco Borba Cerâmico 532.010-7315.785 
PR.TB.FNK.063.TERRA BAIXA Telêmaco Borba Cerâmico 531.072-7315.618 
PR.TB.FNK.064.PEDRA RICA I Telêmaco Borba Cerâmico 532.248-7321.443 
PR.TB.FNK.065.PEDRA RICA II Telêmaco Borba Cerâmico 532.329-7321.350 
PR.TB.FNK.066.PEDRA RICA III Telêmaco Borba Cerâmico 532.392-7321.288 
PR.TB.FNK.067.PEDRA RICA IV  Telêmaco Borba Cerâmico 532.564-7321.080 
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PR.TB.FNK.068.PEDRA RICA V Telêmaco Borba Cerâmico 532.659-7320.947 
PR.OR.FNK.069.CORAL I Telêmaco Borba Cerâmico 528.415-7315.700 
PR.OR.FNK.070.CORAL II Telêmaco Borba Cerâmico 528.259-7315.878 
PR.OR.FNK.071.PINHAIS I Telêmaco Borba Cerâmico 526.685-7314.950 
PR.OR.FNK.072.PINHAIS II Telêmaco Borba Cerâmico 526.500-7314.479 
PR.OR.FNK.073.PINHAIS III Telêmaco Borba Cerâmico 526.508-7314.409 
PR.OR.FNK.074.CIGARRA I Telêmaco Borba Cerâmico 525.083-7313.449 
PR.OR.FNK.075.CIGARRA II Telêmaco Borba Cerâmico 525.047-7313.321 
PR.OR.FNK.076.CIGARRA III Telêmaco Borba Cerâmico 525.075-7313.320 
PR.OR.FNK.077.SOLAR I Telêmaco Borba Cerâmico 524.905-7313.429 
PR.OR.FNK.078.QUEBRA COCO Telêmaco Borba Cerâmico 524.899-7313.547 
PR.OR.FNK.079.CORRENTE Telêmaco Borba Cerâmico 524.583-7313.642 
PR.OR.FNK.080.RASTRO Telêmaco Borba Cerâmico 524.233-7313.552 
PR.OR.FNK.081.LOMBA Telêmaco Borba Cerâmico 524.135-7313.491 
PR.OR.FNK.082.TORÓ Telêmaco Borba Cerâmico 523.914-7313.174 
PR.OR.FNK.083.BOA VISTA Telêmaco Borba Cerâmico 523.995-7313.083 
PR.OR.FNK.084.IMBAÚ I Telêmaco Borba Cerâmico 524.299-7313.134 
PR.OR.FNK.085.IMBAÚ II Telêmaco Borba Cerâmico 524.338-7313.191 
PR.OR.FNK.086.IMBAÚ III Telêmaco Borba Cerâmico 524.450-7313.066 
PR.OR.FNK.087.IMBAÚ IV Telêmaco Borba Cerâmico 524.463-7312.935 
PR.OR.FNK.088.NUBLADO Telêmaco Borba Cerâmico 523.768-7312.939 
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Mapa de localização dos sítios arqueológicos previamente pesquisados 
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3 DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 
 

 

 

3.1 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
 

 

O Diagnóstico Arqueológico foi desenvolvido na área de influência direta (AID) do 

empreendimento Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A., a qual foi 

determinada por esta pesquisa como sendo de 1 km para cada lado da estrada. 

 

Tal área já foi objeto de estudos arqueológicos no projeto FÁBRICA DE CELULOSE E 

PAPEL E LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 230KV DA EMPRESA 

KLABIN S.A., sob coordenação do arqueólogo Miguel Gaissler. Esse projeto resultou na 

localização, cadastramento e resgate de 43 sítios arqueológicos, conforme apresentado 

na tabela abaixo: 
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SÍTIO MUNICÍPIO TIPO UTM 22 Sul 
PR.OR.FNK.002.ESTALEIRO Telêmaco Borba Cerâmico 525.229-7318.660 
PR.OR.FNK.003.ENFORCADO Telêmaco Borba Cerâmico 525.767-7318.395 
PR.OR.FNK.004.CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 526.992-7317.971 
PR.OR.FNK.005.CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 526.935-7318.105 
PR.OR.FNK.006.CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 526.870-7318.105 
PR.OR.FNK.007.CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 526.869-7318.003 
PR.OR.FNK.008.CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 526.827-7318.063 
PR.OR.FNK.009.CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 526.768-7318.014 
PR.OR.FNK.010.CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 526.921-7318.030 
PR.OR.FNK.011.CAMPINA VII Telêmaco Borba Cerâmico 526.986-7318.149 
PR.OR.FNK.012.CAMPINA VIII Telêmaco Borba Cerâmico 526.937-7318.139 
PR.OR.FNK.013.CAMPINA IX Telêmaco Borba Cerâmico 526.899-7318.125 
PR.OR.FNK.015.ARENOSO Telêmaco Borba Cerâmico 526.765-7319.633 
PR.OR.LTK.016.CASCAVEL Telêmaco Borba Cerâmico 527.743-7318.862 
PR.OR.LTK.017.ARVOREZINHA Telêmaco Borba Cerâmico 528.691-7319.722 
PR.OR.LTK.018.GARIMPO Telêmaco Borba Cerâmico 528.881-7319.451 
PR.OR.LTK.023.R1CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 528.870-7318.542 
PR.OR.LTK.027.R1CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 530.889-7318.140 
PR.TB.LTK.028.CAIERA I Telêmaco Borba Cerâmico 530.698-7319.136 
PR.TB.LTK.029.CAIERA II Telêmaco Borba Cerâmico 530.989-7319.013 
PR.TB.LTK.030.ESTREITO I Telêmaco Borba Cerâmico 531.286-7318.870 
PR.TB.LTK.031.ESTREITO II Telêmaco Borba Cerâmico 531.579-7318.749 
PR.TB.LTK.032.ATOL Telêmaco Borba Cerâmico 531.923-7318.265 
PR.TB.LTK.033.PEDREIRA I Telêmaco Borba Cerâmico 532.00-7318.884 
PR.TB.LTK.034.PEDREIRA II Telêmaco Borba Cerâmico 532.044-7318.740 
PR.TB.LTK.035.PINHEIRO I Telêmaco Borba Cerâmico 532.766-7318.312 
PR.TB.LTK.036.PINHEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 532.856-7318.208 
PR.TB.LTK.037.MACHADO I Telêmaco Borba Cerâmico 533.095-7318.037 
PR.TB.LTK.038.MACHADO II Telêmaco Borba Cerâmico 533.143-7317.977 
PR.TB.LTK.039.PINDÓ I Telêmaco Borba Cerâmico 533.457-7317.735 
PR.TB.LTK.040.PINDÓ II Telêmaco Borba Cerâmico 533.447-7317.692 
PR.TB.LTK.041.PINDÓ III Telêmaco Borba Cerâmico 533.503-7317.679 
PR.TB.LTK.042.PINDÓ IV Telêmaco Borba Cerâmico 533.511-7317.613 
PR.TB.LTK.043.ACAMPAMENTO Telêmaco Borba Cerâmico 533.948-7317.233 
PR.TB.LTK.044.SÍTIO DO CIPÓ Telêmaco Borba Cerâmico 534.028-7316.976 
PR.TB.LTK.045.QUATI Telêmaco Borba Cerâmico 534.961-7316.388 
PR.TB.LTK.046.CRUZ.IMBAÚ Telêmaco Borba Cerâmico 535.628-7315.698 
PR.TB.FNK.047.CAPÃO Telêmaco Borba Cerâmico 532.731-7317.605 
PR.TB.FNK.048.SECAGUELA Telêmaco Borba Cerâmico 532.327-7317.743 
PR.TB.FNK.049.PARANAPA'NÁ Telêmaco Borba Cerâmico 532.222-7317.682 
PR.TB.FNK.050.CACHIMBO Telêmaco Borba Cerâmico 532.133-7317.631 
PR.TB.FNK.051.POUCA TERRA Telêmaco Borba Cerâmico 531.930-7317.444 
PR.TB.FNK.052.TERRA DURA Telêmaco Borba Cerâmico 531.646-7317.119 
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Mapa de localização dos sítios arqueológicos na 
 área de influência direta (AID) do empreendimento 
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3.2 POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 
 

 

Para a construção de um modelo que projetasse o potencial arqueológico na área de 

influência direta (AID) do empreendimento Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da 

empresa Klabin S.A, foram arroladas características da ocupação  humana pré-histórica (Jê  

Meridional - Kaingang), através de bibliografia arqueológica, etnográfica e histórica, estudos 

geomorfológicos, leitura e interpretação de cartas, mapas e fotos aéreas.  

 

A integração das informações arqueológicas, etnográficas, geomorfológicas, hidrológicas e 

cartográficas em meio digital, resultou na identificação dos atributos naturais da área em 

estudo com maior probabilidade de ocupação humana pretérita.  

 

As áreas que demonstram maior atributo para o assentamento humano correspondem a 675 

ha, representando aproximadamente 15% do total da área de influência direta do 

empreendimento que é de 4.475 ha. 
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Mapa apresentando o potencial arqueológico da 
 área de influência direta (AID) do empreendimento 
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4 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 
 
 
O Diagnóstico Arqueológico para o empreendimento Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga 

da Empresa Klabin S.A., assunto deste relatório permite concluir que: 

 

- A área investigada apresenta grande potencial para a ocorrência de vestígios da cultura 

material de povos pré-históricos; 

- A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento apresenta elevada antropização, 

ocasionada por atividades agrícolas, de reflorestamento e construção de estrada; 

- A consolidação da Estrada poderá ser realizada, desde que atenda as seguintes medidas 

mitigadoras: 

 

               

Projeto de Levantamento, Cadastramento e Plano de Proteção ao Patrimônio 
Arqueológico: 
 

- O projeto deverá ser realizado, no mínimo, 8 meses antes das obras de consolidação da 

Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da Empresa Klabin S.A. 

- O projeto deverá ser encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

10º Superintendência/Paraná, para obtenção da Licença de Instalação e Operação do 

empreendimento. 

 

 

Projeto de Preservação dos Bens Culturais Arqueológicos - Devolução Social:  
 

- Através do conhecimento gerado pelo Projeto de Levantamento, Cadastramento e Plano 

de Proteção ao Patrimônio Arqueológico, deverá se desenvolver material didático-

pedagógico para constituir um programa de EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, voltado para o 

ensino fundamental da rede pública dos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba/PR 
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6 FOTOGRAFIAS 
  
 
 

 
Vista de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A. 

em área de reflorestamento  

 

 

 

 
Vista de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A. 

com a presença da linha de transmissão de energia  
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Vista de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A. 

com a presença do Rio Tibagi ao fundo 

 

 

 

 

 
Vista panorâmica de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga  

da empresa Klabin S.A. 
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Vista de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A. 

em área de reflorestamento  

 

 

 
Vista de trecho da Estrada Fábrica Nova / Fábrica Antiga da empresa Klabin S.A. 

em área de reflorestamento  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho divulga o Diagnóstico Arqueológico realizado em uma área localizada 

no município de Ortigueira no Estado do Paraná, indicada para a implantação do Ramal 

Ferroviário com 22 km de extensão, da empresa Klabin S.A. 

 

O Diagnóstico Arqueológico é parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA 

que está sendo desenvolvido pela empresa PÖYRY/BRASIL, em obediência à Resolução 

Nº 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente que determina uma série de atividades, 

dentre elas: o diagnóstico da área de influência do projeto, análise dos impactos positivos e 

negativos, definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos e elaboração de 

recomendações acerca dos procedimentos a serem tomados, visando à proteção do 

Patrimônio Cultural; bem como à Portaria Nº 230 de 17 de dezembro de 2002 do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Os trabalhos de campo, efetuados no mês de outubro de 2012, foram desenvolvidos pelo 

arqueólogo Miguel Gaissler, contando com a colaboração do geógrafo Guilherme Vianna 

Baptista, do arquiteto Gabriel Gallarza, dos assistentes de campo Geandro Oliveira e 

Waldomiro Santos. Com apoio do Engenheiro Ambiental Henrique Luvison Gomes da Silva 

e do Engenheiro Químico Julio Nogueira, Gerente de Meio Ambiente da Klabin. 
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2 ÁREA DIAGNOSTICADA 
 
 
 
2.1 LOCALIZAÇÃO 
 

A área indicada para a implantação do ramal ferroviário, objeto deste diagnóstico, tem 

extensão de 22 km, e está localizada no município de Ortigueira/PR, entre as coordenadas 

geográficas, em UTM:  

 

X1= 508.000 / Y1 = 7.320.000 

X2= 508.000 / Y2 = 7.311.000 

X3= 527.000 / Y3 = 7.311.000 

X4= 527.000 / Y4 = 7.320.000 
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Mapa de Localização da área de pesquisa 
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2.2 ASPECTOS FÍSICOS E BIOLÓGICOS 
 

 

O município de Ortigueira está inserido no vasto espaço físico denominado de Segundo 

Planalto Paranaense ou Campos Gerais. As maiores altitudes do Segundo Planalto estão na 

Escarpa Devoniana (1.100 a 1.200m), declinando para sudoeste, oeste e noroeste. Os 

pontos mais baixos (350 a 560 m) estão situados na porção norte. Segundo a classificação 

do IBGE, o município de Ortigueira foi inserido na mesorregião denominada Centro Oriental 

Paranaense. 

 

Essa Mesorregião também pode ser incluída no que Aziz Ab'Sáber denomina como Domínio 

Morfoclimático das Araucárias, isto é, planaltos subtropicais com araucárias, onde existem 

manchas de campos, especialmente nos afloramentos de arenito. 

 

A paisagem botânica foi outrora composta por florestas ombrófila mista ou floresta de 

araucária (Pinheiro do Paraná – Araucária Angustifólia), as quais dominavam as porções 

mais elevadas do ambiente. O sub-bosque, em geral, é bastante denso e apresenta 

inúmeros exemplares florísticos como imbuia (Ocotea porosa), a erva-mate (Ilex 

paraquariensis), canela-areia (Cryptocarya aschersoniana) e diversas espécies de 

leguminosas.  

 

A fauna que habitava esse ecossistema era muito rica.  A capivara (Hydrochoros 

hydrochoeris), queixada (Tayaçupecare), veado (Ozotocerus Bezoartícus), paca (Agouti 

paca) e a anta (Tapirus terrestres) estavam entre as espécies, assim como foram 

registradas na região numerosas espécies de aves, répteis e peixes. 
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2.3 OCUPAÇÃO PRÉ-HISTÓRICA E ETNO-HISTÓRICA 
 

 

A ocupação humana do segundo planalto paranaense, pode se dizer, de maneira 

abrangente, foi bastante intensa durante a pré-história, como indicam os resultados das 

pesquisas arqueológicas (Chmyz: LT 750kV Ivaiporã - Itaberá III); (Gaissler: LT 350KV 

Klabin - Telêmaco Borba); (Gaissler: StoraEnzo - Imbaú); (Gaissler: International Paper - 

Curiúva); (Gaissler: Fábrica Nova Klabin e Linha de Transmissão - Ortigueira/Telêmaco 

Borba); (Fogolari: UHE Mauá - Telêmaco Borba/Ortigueira) feitas em distintos pontos dessa 

área Planaltina. 

 

Há consenso de que pelo menos três marcantes grupos sociais durante mais ou menos 

6.000 mil anos, até o início da colonização ocidental européia, ocuparam os vales dos 

numerosos rios da região.  

 

Provavelmente os primeiros habitantes eram exímios caçadores, fato que os obrigava a um 

nomadismo permanente, porém com breve estacionamento nos territórios onde a caça e 

coleta eram favoráveis.  

 

A freqüência de animais em busca de alimentos, notadamente daqueles produzidos pelos 

numerosos pinheirais, então existentes, favorecia as fartas caçadas. Esse procedimento 

social ensejou o desenvolvimento de instrumental lítico (pedra), representado por pontas, 

facas, raspadores, furadores, de variadas formas e tamanhos. A cultura material desse mais 

antigo grupo social que ocupou o segundo planalto é denominada pela arqueologia de 

Tradição Umbu. 

 

Em um segundo momento, em sucessão à primeira ocupação, descobertas de indícios do 

índio pré-histórico apontam para a chegada de povos portadores de cerâmica, através de 

vestígios como peças inteiras e fragmentadas de vasilhas de barro (cerâmica). 

 

O elemento cerâmico é um dos indicativos de sedentaridade para os grupos que a 

possuíam. Essa sedentaridade é relativa, pois a caça, a pesca e a coleta continuam como 

base alimentar do grupo apesar da agricultura complementar a dieta. Esses indícios são 
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atribuídos tanto aos índios Kaingang, da família lingüística Jê, como ao Guarani, da grande 

família lingüística Tupi-guarani. 

 

Os registros etnográficos e etno-históricos coletados por religiosos, viajantes, antropólogos e 

historiadores, como o padre Francisco das Chagas Lima (1842), o missionário capuchinho 

Frei Luiz de Cemitille (1866), Alfredo d´Escragnolle Taunay - Visconde de Taunay (1888), 

Telêmaco Borba (1908), Ermelindo de Leão (1910), Herbert Baldus (1937) e José loureiro 

Fernandes (1941), possibilitam uma descrição da sociedade Proto-Jê Meridional-Kaingang. 

 

A sociedade Jê Meridional-Kaingang constituía-se de grupos seminômades, com 

subsistência baseada na caça, pesca coleta de mel, frutas, pinhão e de incipiente 

agricultura.  

 

Essa sociedade dividia-se em duas metades exogâmicas e patrilineares: Kañerú e Kamé. A 

estatura desses índios era de1, 65 a 1,70m, possuíam peito largo, eram cheios de corpo 

com mãos e pés pequenos. Dedos finos, cabeça regular, testa e olhos pequenos (estes um 

pouco oblíquos). As maçãs de seus rostos eram salientes, com nariz pequeno e um pouco 

chato. Suas bocas grandes e lábios grossos, com dentes bem dispostos, contrastavam com 

suas orelhas pequenas e pescoço curto. Arrancavam os cabelos do corpo, inclusive as 

sobrancelhas e pestanas; os da cabeça, tanto homens como mulheres, traziam cortados 

como os frades, com uma larga coroa no centro; essa forma de cortar o cabelo foi que 

originou a denominação de Coroados.  

 

Os homens andavam nus, mas utilizava um grande manto, curú-cuxa, feitos com fibras de 

urtiga, as mulheres andavam cobertas, da cintura para baixo até os joelhos, com uma tanga, 

também de fibras de urtiga grande. 

 

Construíam suas habitações em área elevada e a uma distância média de 200m a 300m de 

uma nascente. O tamanho era definido conforme o número de indivíduos. Suas cabanas de 

base retangular eram cobertas com camadas superpostas de folhas de palmeira (Jerivá) 

que também era utilizada nas paredes.  
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A casa não possuía divisão interna e tinha como porta uma pequena abertura em cada uma 

das extremidades. Na parte central desses ranchos havia uma fogueira. No interior dessas 

habitações havia poucos utensílios: uma panela de barro (côcron), um machado de pedra 

(póbéng), um pequeno pilão (craie), cuja mó é de pedra, uma peneira, um cesto (queinhe), 

algumas cuias, purungos (rundia) e lascas de pederneiras (loi), que eram utilizadas como 

instrumentos cortantes. Quanto às panelas de barro, os recipientes eram construídos pela 

técnica acordelada e tinham a superfície alisada com pedaços de purungo ou lascas de 

pedras. A superfície da vasilha quase sempre lisa de cor preta ou marrom escuro, bem 

cozida e outras com superfície decorada por meio de incisões feitas com varetas ou unhas. 

 

Essa sociedade apresentava divisão do trabalho entre os sexos: aos homens competia o 

preparo das armas e a prática da caça e da pesca; as mulheres dedicavam-se às tarefas de 

tecelagem, cestaria e a atividade oleira. Para fazerem suas caçadas, formavam grupos de 

dez a vinte indivíduos utilizando como armas, arcos, lanças e cacetes de madeira dura. Os 

arcos eram confeccionados com pau de guaiuva e amarrados com cipó embê. As flechas 

teriam dois metros de comprimento, com pontas de osso ou madeira. As pontas de flecha de 

osso eram obtidas pela fragmentação da tíbia de pequenos mamíferos, principalmente de 

bugio. Também utilizavam artefatos feitos de pedra, lâmina de machado, mão-de-pilão e 

facas de sílex. 

 

As caças que mais apreciavam eram de animais como: a anta (óyôr), o macaco (caiêre), 

bugio (gongue), porco do mato (crengue), catetos (ókxá), quati (xeê) e comiam muitas ervas. 

O preparo da caça se fazia esquartejando o animal e conservando o couro, o qual apenas 

era sapecado para eliminação dos pêlos e em seguida colocavam esses pedaços em um 

pequeno girau debaixo de um braseiro. Comiam todos juntos, no mesmo recipiente, de 

cócoras, servindo-se das mãos ou de pedaços de taquara ou madeira para levar o alimento 

à boca. 

 

Os Jês Meridionais-Kaingang, como a maioria dos grupos indígenas que praticam a 

agricultura, a realizavam em terras florestais. Para limpar o terreno necessário a uma 

lavoura, utilizavam-se do machado de pedra para derrubar os vegetais de grande porte e de 

cacetes para o mato miúdo. As árvores mais grossas eram derrubadas fazendo-se fogueiras 

em torno delas. Essa atividade de preparação era feita na estiagem. 
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A plantação era responsabilidade das mulheres. Para fazerem as covas era utilizado bastão 

de pau. Não havia faixas de terra demarcadas para cada gênero de planta, elas cresciam 

mais ou menos misturadas, embora tenham sido plantadas em períodos diferentes. Após 

um ou dois anos, o terreno cultivado já não produz satisfatoriamente, o que obriga a 

derrubarem outra porção da floresta. O esgotamento dos terrenos em sua volta faz com que 

migrem para mais longe e reiniciem suas atividades agrícolas. A cultura material desse 

grupo social foi denominada pela arqueologia como Tradição Itararé. 

                                        

Finalmente, a terceira leva de povoadores que ocupou a região, os Guaranis da família 

linguística Tupi-Guarani, segundo Telêmaco Borba, os homens são de compleição robusta, 

musculosos, com rosto ovalado, cabelos pretos lisos, nariz bem feito, um pouco grosso, 

boca regular, dentes bem dispostos e pouca ou nenhuma barba. Usavam o cabelo aparado, 

na frente por cima das sobrancelhas, lateral e a nuca por baixo das orelhas; as mulheres 

deixavam o cabelo crescer e usavam penteados de vários modos. 

 

A construção de suas casas (roy) é diferente da dos Kaingang. Construíam-nas com 

grandes forquilhas, cobrindo-as até a altura das linhas laterais com folhas de palmeira; das 

linhas para baixo, formavam as paredes com paus roliços amarrados com cipós. No interior 

dessas habitações, que geralmente comportam grande número de habitantes, fincavam 

postes de madeira que servem para amarrarem as redes em que dormiam. Por cima delas 

penduravam seus arcos, flechas e seus enfeites. Nas noites frias colocavam brasas e 

alguns tições por baixo da rede para se aquecerem. Por dentro e ao redor de suas 

habitações observavam-se pássaros e animais silvestres domesticados. 

 

Telêmaco Borba, em seus registros, descreve que os utensílios domésticos da sociedade 

Guarani eram compostos por panela de cerâmica (japepó), balaio (jacá), peneira (urupen), 

purungos (quiacuá), cuia (id), machado (gei), pilão (enguá), fuso de argila para fiar, rede 

para dormir(quiá) e como armas utilizavam arcos de madeira (uirapá), flechas (rui) de 

madeira duríssima, farpadas de um só lado, embutidas em hastes de taquara ou madeira e 

clavas de madeira (uirapê) na forma de um pequeno remo. 
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Utilizavam com eficácia as armadilhas. Armavam-nas ao redor das trilhas e dos barreiros 

onde passam as antas (borevy), veados (guaçú), porcos (tajaçu), catetos (taetetú) e a onça 

(jaguaretê). O macaco (cahi), o bugio (carajá) e a cotia (acuti) eram mortos com a flecha 

assim como a caça de pena. Na pesca serviam-se de anzóis (pindá), covos (jaquidú) e das 

flechas. Sua alimentação constituía-se dos produtos das roças, de caça, da pesca, de frutos 

silvestres e de mel. Do milho faziam bolos (bujapé) assados na cinza e envolvidos em folhas 

ou o comiam cozido e assado, quando verde. A carne e o peixe eram preparados na forma 

de cozidos ou assados em moquens. 

 

A cultura material desses indivíduos estava assentada  na produção oleira, onde a utilização 

de recipientes de formas e tamanhos variados, com decoração também diferenciada era 

comum. O instrumental lítico nesta fase adquire características mais sofisticadas. Lâminas 

de machados, pilões e mãos-de-pilão polidos mostram elaborado acabamento e induzem a 

concluir terem sido muito utilizados na trituração e maceração de produtos vegetais. 

 

Foram essas duas sociedades pré-históricas, Kaingang e Tupi-guarani, cujos vestígios 

foram localizados pelos arqueólogos na região de Ortigueira, que se relacionaram com os 

primeiros colonos e posseiros nacionais, que começaram a chegar e se instalar em seu 

território de ocupação tradicional durante o século XVII.  
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2.4 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PREVIAMENTE PESQUISADOS 
 

 

A região na qual está inserida a área indicada para a implantação do Ramal Ferroviário da 

empresa Klabin S.A. já foi objeto de intensos estudos arqueológicos por outros 

pesquisadores e para outros fins. Essas pesquisas resultaram no cadastramento e resgate 

de 211 sítios arqueológicos, conforme apresentado na tabela abaixo: 

 
 
 
SÍTIO MUNICÍPIO TIPO UTM 22 Sul 
PR.TB.KL.001 Telêmaco Borba Cerâmico 540.444-7.313.447 
PR.TB.KL.002 Telêmaco Borba Cerâmico 539.440-7.314.938 
PR.TB.KL.003 Telêmaco Borba Cerâmico 538.295-7.316.217 
PR.TB.KL.004 Telêmaco Borba Cerâmico 541.352-7318390 
PR.TB.KL.005 Telêmaco Borba Cerâmico 540.039-7319347 
PR.TB.KL.006 Telêmaco Borba Cerâmico 544.245-7319536 
PR.TB.KL.007 Telêmaco Borba Cerâmico 536.007-7.321.873 
PR.TB.KL.008 Telêmaco Borba Cerâmico 539.432-7.321.542 
PR.TB.KL.009 Telêmaco Borba Cerâmico 538.762-7.323.906 
PR.TB.KL.010 Telêmaco Borba Cerâmico 536.463-7.334.363 
PR.TB.KL.011 Telêmaco Borba Cerâmico 535.508-7.334.041 
PR.TB.KL.012 Telêmaco Borba Cerâmico 053.334-7.336.015 
PR.TB.KL.013 Telêmaco Borba Cerâmico 533.667-7.335.371 
PR.TB.KL.014 Telêmaco Borba Cerâmico 542.512-7.323.850 
PR.TB.KL.015 Telêmaco Borba Cerâmico 540.370-7.322.593 
PR.TB.KL.016 Telêmaco Borba Cerâmico 5335150-7.332.119 
PR.TB.KL.017 Telêmaco Borba Cerâmico 5343270-7.332.910 
PR.TB.KL.018 Telêmaco Borba Cerâmico 535.857-7.327.495 
PR.TB.KL.019 Telêmaco Borba Cerâmico 532.275-7.334.986 
PR.TB.KL.020 Telêmaco Borba Cerâmico 533.569-7.329.673 
Água das Pedras Ortigueira Lito-cerâmico 500.928-7331.305 
Água do Piquira -1 Ortigueira Lito-cerâmico 508.558-7333.533 
Água do Piquira -2 Ortigueira Cerâmico 508.447-7333.626 
Arroio Belo - 1 Ortigueira Cerâmico 523.960-7340.320 
Arroio Belo - 2 Ortigueira Cerâmico 523.971-7340.341 
Arroio Belo - 3 Ortigueira Cerâmico 523.845-7340.339 
Arroio Belo - 4 Ortigueira Cerâmico 524.041-7340.006 
Arroio Belo - 5 Ortigueira Cerâmico 523.971-7340.341 
Arroio Belo - 6 Ortigueira Cerâmico 524.745-7340.769 
Arroio Belo - 7 Ortigueira Cerâmico 524.731-7340.771 
Arroio Belo - 8 Ortigueira Cerâmico 524.625-7340.917 
Arroio Belo - 9 Ortigueira Cerâmico 525.498-7340.042 
Arroio Belo - 10 Ortigueira Cerâmico 525.640-7339.857 
Arroio Belo - 11 Ortigueira Cerâmico 525.774-7339.708 
Arroio Belo - 12 Ortigueira Cerâmico 525.774-7339.708 
Arroio Belo do Boaventura - 1 Ortigueira Cerâmico 525.616-7341.528 
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Arroio Belo do Boaventura - 2 Ortigueira Cerâmico 526.105-7341.963 
Arroio Belo do Boaventura - 3 Ortigueira Cerâmico 525.892-7342.133 
Arroio Belo do Boaventura - 4 Ortigueira Cerâmico 525.616-7341.528 
Córrego Marrequinha -1 Ortigueira Cerâmico 519.500-7337.645 
Córrego Marrequinha - 2 Ortigueira Cerâmico 519.466-7337.684 
Córrego Marrequinha - 3 Ortigueira Cerâmico 519.328-7337.379 
Fazenda Bonanza Ortigueira Cerâmico 522.702-7342.506 
Fazenda Bonanza -2 Ortigueira Cerâmico 527.040/7342.507 
Fazenda Bonanza - 3 Ortigueira Lítico 526.599/7342.310 
Córrego Rancho Alegre Ortigueira Lítico 481.072-7324.881 
Faxinalzinho Ortigueira Lito-cerâmico 505.378-7332.274 
Lajeado Seco Ortigueira Lito-cerâmico 484.290-7328.424 
Portão Vermelho Ortigueira Lito-cerâmico 477.916-7324.509 
Porteira da Serra Ortigueira Lito-cerâmico 473.735-7323.395 
Rancho Alegre - 1 Ortigueira Lito-cerâmico 482.706-7325.824 
Rancho Alegre -2 Ortigueira Cerâmico 482.564-7326.038 
Rancho Alegre -3 Ortigueira Cerâmico 482.570-7326.034 
Ribeirão Sabugueiro  -1 Ortigueira Cerâmico 486.822-7327.070 
Ribeirão Sabugueiro2 Ortigueira Cerâmico 486.647-7326.990 
Ribeirão Barreiro -1 Ortigueira Cerâmico 498.447-7330.490 
Ribeirão Barreiro - 2 Ortigueira Cerâmico 497.661-7330.279 
Ribeirão do Burro - 1 Ortigueira Cerâmico 507.067-7333.295 
Ribeirão do Burro - 2 Ortigueira Lítico 507.082-7333.266 
Ribeirão Faxineiro Ortigueira Lítico 514.567-7335.837 
Ribeirão Marrecas Ortigueira Cerâmico 516.608-7335.680 
Ribeirão Mococa 1 Ortigueira Cerâmico 521.106-7338.001 
Ribeirão Mococa 2 Ortigueira Lítico 521.069-7338.001 
Ribeirão Piquira Ortigueira Lítico 509.456-7334.078 
Rio Caeté-1 Ortigueira Cerâmico 496.140-7329.633 
Rio Caeté-2 Ortigueira Cerâmico 496.100-7329.647 
Sapê Ortigueira Cerâmico 522.599-7339.084 
Sapê - 2 Ortigueira Cerâmico 522.562-7339.122 
Serra da Piquira 1 Ortigueira Cerâmico 511.918-7334.985 
Serra da Piquira 2 Ortigueira Cerâmico 511.739-7334.730 
Serra da Piquira 3 Ortigueira Cerâmico 510.822/7334.618 
Estrada Torre Vigilância Telêmaco Borba Lítico 531.600-7.339.600 
Torre Vigilância Mauá Telêmaco Borba Cerâmico 531.600-7.339.500 
UHE Presidente Vargas I Telêmaco Borba Cerâmico 529.750-7339.300 
UHE Presidente Vargas II Telêmaco Borba Cerâmico 529.650-7339.300 
Cézar Sandoval Scholze Telêmaco Borba Cerâmico 529.750-7339.100 
Topo estrada Tigre I Telêmaco Borba Lítico 530.650-7335.750 
Topo estrada Tigre II Telêmaco Borba Lítico 531.000-7335.500 
Barra Grande I Ortigueira Cerâmico 522.900-7331.100 
Barra Grande II Ortigueira Lítico 521.100-7331.800 
Barra Grande III Ortigueira Lítico 521.000-7332.450 
Barra Grande IV Ortigueira Lítico 521.200-7332.200 
Barra Grande V Ortigueira Lítico 523.500-7331.750 
Foz do Barra Grande Ortigueira Cerâmico 526.300-7330.500 
Casa Tabelião Ortigueira Ortigueira Cerâmico 526.250-7330.200 
Valdomiro Carvalho da Silva I Ortigueira Cerâmico 532.300-7327.100 
Valdomiro Carvalho da Silva II Ortigueira Cerâmico 532.250-7327.250 
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Valdomiro Carvalho da Silva III Ortigueira Cerâmico 532.050-7327.150 
Carlos Sperlich Ortigueira Cerâmico 530.250-7323.900 
Torre Vigilância Campina Ortigueira Cerâmico 529.300-7322.100 
Horta Klabin Telêmaco Borba Cerâmico 546.700-7321.100 
Foz do Arroio Grande Ortigueira Cerâmico 528.400-7316.600 
Toca Serra do Veado Telêmaco Borba Abrigo 532.481-7338.839 
Mauá I Telêmaco Borba Cerâmico 529.786-7339.053 
Mauá II Telêmaco Borba Cerâmico 529.844-7339.125 
Mauá III Telêmaco Borba cerâmico 529.625-7339.142 
Mauá IV Telêmaco Borba Cerâmico 530.555-7339.675 
Mauá V Telêmaco Borba Cerâmico 530.850-7339.245 
Mauá VI Telêmaco Borba Casa subterrânea 531.092-7340278 
Lago da Barragem I Ortigueira Cerâmico 530.866-7338.187 
Lago da Barragem II Ortigueira Cerâmico 532.289-7327.014 
Lago da Barragem III Ortigueira Cerâmico 525.835-7329.105 
Lago da Barragem IV Ortigueira Cerâmico 523.003-7331.370 
Lago da Barragem V Ortigueira Cerâmico 528.857-7316.079 
Altair de Campos Ortigueira Lítico 525.403-7331.108 
Faz. Bom Retiro I Ortigueira Abrigo 523.547-7331.179 
Faz. Bom Retiro II Ortigueira Casa subterrânea 522.647-7332.032 
Tadeu Sembarski Ortigueira cerâmico 524.139-7330.326 
João Maciel de Melo I Ortigueira Lítico 524.640-7332.630 
João Maciel de Melo II Ortigueira Abrigo 524.282-7332.918 
Lageado Bonito Ortigueira Cerâmico 530.145-7324.215 
Ladislau Brancowski Ortigueira Cerâmico 527.939-7327.565 
Valdeci Forquim I Ortigueira Cerâmico 529.297-7338.327 
Valdeci Forquim II Ortigueira Casa Subterrânea 530.213-7338.193 
Ortigueira I Ortigueira Cerâmico 531.415-7327.896 
Ortigueira II Ortigueira Cerâmico 522.931-7329.013 
Pedreira Telêmaco Borba Cerâmico 531.311-7338.927 
Mauá VII Telêmaco Borba Cerâmico 531.852-7338.372 
Mauá Indireta I Telêmaco Borba Cerâmico 530.478-7340.409 
Mauá Indireta II Telêmaco Borba Cerâmico 531.189-7340.681 
Mauá IV  Telêmaco Borba Cerâmico 530.555-7339.675 
Mauá V Telêmaco Borba Cerâmico 530.850-73339.245 
PR.OR.FNK.001.CRUZO Telêmaco Borba Cerâmico 526.281-7317.804 
PR.OR.FNK.002.ESTALEIRO Telêmaco Borba Cerâmico 525.229-7318.660 
PR.OR.FNK.003.ENFORCADO Telêmaco Borba Cerâmico 525.767-7318.395 
PR.OR.FNK.004.CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 526.992-7317.971 
PR.OR.FNK.005.CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 526.935-7318.105 
PR.OR.FNK.006.CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 526.870-7318.105 
PR.OR.FNK.007.CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 526.869-7318.003 
PR.OR.FNK.008.CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 526.827-7318.063 
PR.OR.FNK.009.CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 526.768-7318.014 
PR.OR.FNK.010.CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 526.921-7318.030 
PR.OR.FNK.011.CAMPINA VII Telêmaco Borba Cerâmico 526.986-7318.149 
PR.OR.FNK.012.CAMPINA VIII Telêmaco Borba Cerâmico 526.937-7318.139 
PR.OR.FNK.013.CAMPINA IX Telêmaco Borba Cerâmico 526.899-7318.125 
PR.OR.FNK.014.ESTALEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 526.056-7318.373 
PR.OR.FNK.015.ARENOSO Telêmaco Borba Cerâmico 526.765-7319.633 
PR.OR.LTK.016.CASCAVEL Telêmaco Borba Cerâmico 527.743-7318.862 



 
 
 

  15  

PR.OR.LTK.017.ARVOREZINHA Telêmaco Borba Cerâmico 528.691-7319.722 
PR.OR.LTK.018.GARIMPO Telêmaco Borba Cerâmico 528.881-7319.451 
PR.OR.LTK.019.LEIRA Telêmaco Borba Cerâmico 527.388-7317.802 
PR.OR.LTK.020.RAMAL 1 Telêmaco Borba Cerâmico 527.540-7317.784 
PR.OR.LTK.021.R1CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 527.876-7317.800 
PR.OR.LTK.022.R1CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 528.199-7317.921 
PR.OR.LTK.023.R1CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 528.870-7318.542 
PR.OR.LTK.024.R1CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 529.445-7317.897 
PR.OR.LTK.025.R1CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 529.753-7317.741 
PR.OR.LTK.026.R1CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 530.222-7317.850 
PR.OR.LTK.027.R1CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 530.889-7318.140 
PR.TB.LTK.028.CAIERA I Telêmaco Borba Cerâmico 530.698-7319.136 
PR.TB.LTK.029.CAIERA II Telêmaco Borba Cerâmico 530.989-7319.013 
PR.TB.LTK.030.ESTREITO I Telêmaco Borba Cerâmico 531.286-7318.870 
PR.TB.LTK.031.ESTREITO II Telêmaco Borba Cerâmico 531.579-7318.749 
PR.TB.LTK.032.ATOL Telêmaco Borba Cerâmico 531.923-7318.265 
PR.TB.LTK.033.PEDREIRA I Telêmaco Borba Cerâmico 532.00-7318.884 
PR.TB.LTK.034.PEDREIRA II Telêmaco Borba Cerâmico 532.044-7318.740 
PR.TB.LTK.035.PINHEIRO I Telêmaco Borba Cerâmico 532.766-7318.312 
PR.TB.LTK.036.PINHEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 532.856-7318.208 
PR.TB.LTK.037.MACHADO I Telêmaco Borba Cerâmico 533.095-7318.037 
PR.TB.LTK.038.MACHADO II Telêmaco Borba Cerâmico 533.143-7317.977 
PR.TB.LTK.039.PINDÓ I Telêmaco Borba Cerâmico 533.457-7317.735 
PR.TB.LTK.040.PINDÓ II Telêmaco Borba Cerâmico 533.447-7317.692 
PR.TB.LTK.041.PINDÓ III Telêmaco Borba Cerâmico 533.503-7317.679 
PR.TB.LTK.042.PINDÓ IV Telêmaco Borba Cerâmico 533.511-7317.613 
PR.TB.LTK.043.ACAMPAMENTO Telêmaco Borba Cerâmico 533.948-7317.233 
PR.TB.LTK.044.SÍTIO DO CIPÓ Telêmaco Borba Cerâmico 534.028-7316.976 
PR.TB.LTK.045.QUATI Telêmaco Borba Cerâmico 534.961-7316.388 
PR.TB.LTK.046.CRUZ.IMBAÚ Telêmaco Borba Cerâmico 535.628-7315.698 
PR.TB.FNK.047.CAPÃO Telêmaco Borba Cerâmico 532.731-7317.605 
PR.TB.FNK.048.SECAGUELA Telêmaco Borba Cerâmico 532.327-7317.743 
PR.TB.FNK.049.PARANAPA'NÁ Telêmaco Borba Cerâmico 532.222-7317.682 
PR.TB.FNK.050.CACHIMBO Telêmaco Borba Cerâmico 532.133-7317.631 
PR.TB.FNK.051.POUCA TERRA Telêmaco Borba Cerâmico 531.930-7317.444 
PR.TB.FNK.052.TERRA DURA Telêmaco Borba Cerâmico 531.646-7317.119 
PR.TB.FNK.053.NO JURYR Telêmaco Borba Cerâmico 531.288-7316.892 
PR.TB.FNK.054.JÃTÃ Telêmaco Borba Cerâmico 530.267-7316.710 
PR.TB.FNK.055.CAIERA DESTRUÍDO Telêmaco Borba Cerâmico 529.744-7316.507 
PR.TB.FNK.056.KÓHO Telêmaco Borba Cerâmico 529.459-7316.281 
PR.TB.FNK.057.CHUVA Telêmaco Borba Cerâmico 529.041-7316.287 
PR.TB.FNK.058.ARAPONGA I Telêmaco Borba Cerâmico 531.710-7316.532 
PR.TB.FNK.059.ARAPONGA II Telêmaco Borba Cerâmico 531.765-7316.667 
PR.TB.FNK.060.CASA SUB. ARAPONGA III Telêmaco Borba Casa subterrânea 531.834-7316.776 
PR.TB.FNK.061.TATUETÉ Telêmaco Borba Cerâmico 531.778-7315.642 
PR.TB.FNK.062.PICA PAU Telêmaco Borba Cerâmico 532.010-7315.785 
PR.TB.FNK.063.TERRA BAIXA Telêmaco Borba Cerâmico 531.072-7315.618 
PR.TB.FNK.064.PEDRA RICA I Telêmaco Borba Cerâmico 532.248-7321.443 
PR.TB.FNK.065.PEDRA RICA II Telêmaco Borba Cerâmico 532.329-7321.350 
PR.TB.FNK.066.PEDRA RICA III Telêmaco Borba Cerâmico 532.392-7321.288 
PR.TB.FNK.067.PEDRA RICA IV  Telêmaco Borba Cerâmico 532.564-7321.080 
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PR.TB.FNK.068.PEDRA RICA V Telêmaco Borba Cerâmico 532.659-7320.947 
PR.OR.FNK.069.CORAL I Telêmaco Borba Cerâmico 528.415-7315.700 
PR.OR.FNK.070.CORAL II Telêmaco Borba Cerâmico 528.259-7315.878 
PR.OR.FNK.071.PINHAIS I Telêmaco Borba Cerâmico 526.685-7314.950 
PR.OR.FNK.072.PINHAIS II Telêmaco Borba Cerâmico 526.500-7314.479 
PR.OR.FNK.073.PINHAIS III Telêmaco Borba Cerâmico 526.508-7314.409 
PR.OR.FNK.074.CIGARRA I Telêmaco Borba Cerâmico 525.083-7313.449 
PR.OR.FNK.075.CIGARRA II Telêmaco Borba Cerâmico 525.047-7313.321 
PR.OR.FNK.076.CIGARRA III Telêmaco Borba Cerâmico 525.075-7313.320 
PR.OR.FNK.077.SOLAR I Telêmaco Borba Cerâmico 524.905-7313.429 
PR.OR.FNK.078.QUEBRA COCO Telêmaco Borba Cerâmico 524.899-7313.547 
PR.OR.FNK.079.CORRENTE Telêmaco Borba Cerâmico 524.583-7313.642 
PR.OR.FNK.080.RASTRO Telêmaco Borba Cerâmico 524.233-7313.552 
PR.OR.FNK.081.LOMBA Telêmaco Borba Cerâmico 524.135-7313.491 
PR.OR.FNK.082.TORÓ Telêmaco Borba Cerâmico 523.914-7313.174 
PR.OR.FNK.083.BOA VISTA Telêmaco Borba Cerâmico 523.995-7313.083 
PR.OR.FNK.084.IMBAÚ I Telêmaco Borba Cerâmico 524.299-7313.134 
PR.OR.FNK.085.IMBAÚ II Telêmaco Borba Cerâmico 524.338-7313.191 
PR.OR.FNK.086.IMBAÚ III Telêmaco Borba Cerâmico 524.450-7313.066 
PR.OR.FNK.087.IMBAÚ IV Telêmaco Borba Cerâmico 524.463-7312.935 
PR.OR.FNK.088.NUBLADO Telêmaco Borba Cerâmico 523.768-7312.939 
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Mapa de localização dos sítios arqueológicos previamente pesquisados 
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3 DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 
 

 

 

3.1 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
 

 

O Diagnóstico Arqueológico foi desenvolvido na área de influência direta (AID) do 

empreendimento Ramal Ferroviário da empresa Klabin S.A., a qual foi determinada por esta 

pesquisa como sendo de 1 km para cada lado do ramal. 

 

Tal área já foi objeto de estudos arqueológicos no projeto FÁBRICA DE CELULOSE E 

PAPEL E LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 230KV DA EMPRESA 

KLABIN S.A., sob coordenação do arqueólogo Miguel Gaissler. Esse projeto resultou na 

localização, cadastramento e resgate de 14 sítios arqueológicos, conforme apresentado 

na tabela abaixo: 

  

 

SÍTIO MUNICÍPIO TIPO UTM 22 Sul 
PR.OR.FNK.001.CRUZO Telêmaco Borba Cerâmico 526.281-7317.804 
PR.OR.FNK.002.ESTALEIRO Telêmaco Borba Cerâmico 525.229-7318.660 
PR.OR.FNK.003.ENFORCADO Telêmaco Borba Cerâmico 525.767-7318.395 
PR.OR.FNK.004.CAMPINA Telêmaco Borba Cerâmico 526.992-7317.971 
PR.OR.FNK.005.CAMPINA I Telêmaco Borba Cerâmico 526.935-7318.105 
PR.OR.FNK.006.CAMPINA II Telêmaco Borba Cerâmico 526.870-7318.105 
PR.OR.FNK.007.CAMPINA III Telêmaco Borba Cerâmico 526.869-7318.003 
PR.OR.FNK.008.CAMPINA IV Telêmaco Borba Cerâmico 526.827-7318.063 
PR.OR.FNK.009.CAMPINA V Telêmaco Borba Cerâmico 526.768-7318.014 
PR.OR.FNK.010.CAMPINA VI Telêmaco Borba Cerâmico 526.921-7318.030 
PR.OR.FNK.011.CAMPINA VII Telêmaco Borba Cerâmico 526.986-7318.149 
PR.OR.FNK.012.CAMPINA VIII Telêmaco Borba Cerâmico 526.937-7318.139 
PR.OR.FNK.013.CAMPINA IX Telêmaco Borba Cerâmico 526.899-7318.125 
PR.OR.FNK.014.ESTALEIRO II Telêmaco Borba Cerâmico 526.056-7318.373 
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Mapa de localização dos sítios arqueológicos na 
 área de influência direta (AID) do empreendimento 
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3.2 POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 
 

 

Para a construção de um modelo que projetasse o potencial arqueológico na área de 

influência direta (AID) do empreendimento Ramal Ferroviário da empresa Klabin S.A, foram 

arroladas características da ocupação  humana pré-histórica (Jê  Meridional - Kaingang), 

através de bibliografia arqueológica, etnográfica e histórica, estudos geomorfológicos, leitura 

e interpretação de cartas, mapas e fotos aéreas.  

 

A integração das informações arqueológicas, etnográficas, geomorfológicas, hidrológicas e 

cartográficas em meio digital, resultou na identificação dos atributos naturais da área em 

estudo com maior probabilidade de ocupação humana pretérita.  

 

As áreas que demonstram maior atributo para o assentamento humano correspondem a 888 

ha, representando aproximadamente 18% do total da área de influência direta do 

empreendimento que é de 5.040 ha. 
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Mapa apresentando o potencial arqueológico da 
 área de influência direta (AID) do empreendimento 

 
 
 

 
 



 
 
 

  22  

4 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 
 
 
O Diagnóstico Arqueológico para o empreendimento Ramal Ferroviário da Empresa Klabin 

S.A., assunto deste relatório permite concluir que: 

 

- A área investigada apresenta grande potencial para a ocorrência de vestígios da cultura 

material de povos pré-históricos; 

- A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento apresenta elevada antropização, 

ocasionada por atividades agrícolas, de reflorestamento e construção de estrada; 

- A implantação do Ramal Ferroviário poderá ser realizada, desde que atenda as seguintes 

medidas mitigadoras: 

 

               

Projeto de Levantamento, Cadastramento e Plano de Proteção ao Patrimônio 
Arqueológico: 

 

- O projeto deverá ser realizado, no mínimo, 8 meses antes da implantação do Ramal 

Ferroviário da Empresa Klabin S.A. 

- O projeto deverá ser encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

10º Superintendência/Paraná, para obtenção da Licença de Instalação e Operação do 

empreendimento. 

 

 

Projeto de Preservação dos Bens Culturais Arqueológicos - Devolução Social:  
 

- Através do conhecimento gerado pelo Projeto de Levantamento, Cadastramento e Plano 

de Proteção ao Patrimônio Arqueológico, deverá se desenvolver material didático-

pedagógico para constituir um programa de EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, voltado para o 

ensino fundamental da rede pública do município de Ortigueira. 
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6 FOTOGRAFIAS 
 
 
 

 
Vista panorâmica de trecho da área de implantação do Ramal Ferroviário em área de 

plantio, com destaque para o local da linha férrea (linha vermelha) 

 

 

 

 
Vista panorâmica de trecho da área de implantação do Ramal Ferroviário em área de 

plantio, com destaque para o local da linha férrea (linha vermelha) 
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Vista de trecho da área de implantação do Ramal Ferroviário em área de reflorestamento, 

com destaque para o local da linha férrea (linha vermelha) 

 

 

 

 
Vista panorâmica de trecho da área de implantação do Ramal Ferroviário em área de 

plantio, com destaque para o local da linha férrea (linha vermelha) 
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Vista panorâmica de trecho da área de implantação do Ramal Ferroviário em área de 

plantio, com destaque para o local da linha férrea (linha vermelha) 

 

 

 
Trecho de chegado do Ramal Ferroviário da Empresa Klabin S.A. 

 ao ramal ferroviário da ALL - Norte do Paraná 
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ANÁLISE DAS INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO FÁBRICA DE 
CELULOSE DA KLABIN NA REGIÃO ENTRE TELÊMACO BORBA E 
ORTIGUEIRA (PR) NAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DAS RODOVIAS 
LOCALIZADAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA.  
 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta análises da capacidade viária e das condições de tráfego nas 
rodovias localizadas na área de influência da futura fábrica de celulose da empresa 
Klabin, na região entre Telêmaco Borba e Ortigueira (PR). O objetivo dessas análises é 
proporcionar elementos complementares para o EIA/RIMA de forma a subsidiar o 
processo de licenciamento ambiental prévio do empreendimento. 

Primeiramente são analisadas as condições físicas e de tráfego do sistema rodoviário na 
área de influência do empreendimento de maneira a estabelecer a linha base referente 
ao sistema de transporte. Para essa análise foram selecionados pontos de pesquisa de 
tráfego nas Rodovias PR-160, PR-340 e BR-376, em trechos localizados nas 
proximidades dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira conforme indicado no Item 
3. 

Posteriormente são feitas as alocações de tráfego dos veículos que deverão transportar 
os insumos básicos e os produtos para o empreendimento, na fase de operação, com 
destaque para os transportes de toras de eucalipto com caminhões bi trem, de forma a 
permitir uma análise de Nível de Serviço de Tráfego e identificação dos impactos no 
sistema viário da área de influência do empreendimento. 

As análises foram realizadas com base em três grupos de informações:  

a) Inspeções de campo para identificação das características do sistema rodoviário 
para inferir sobre a capacidade de tráfego dos componentes viários em análise;  

b) Levantamentos de volume de tráfego em postos de contagens selecionados para 
elaborar uma linha base de demanda de tráfego (diagnóstico); e  

c) Estimativas das demandas de transportes de insumos e produtos geradas pelo 
empreendimento durante a fase de operação. 
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2. LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES RODOVIÁRIOS 

Considerando-se que o processo em trâmite, de licenciamento ambiental da unidade 
produtora de celulose, não contempla a implantação do sistema viário complementar de 
acesso à nova unidade produtora, as seguintes premissas foram consideradas na 
elaboração da presente análise: 

 O sistema viário, objeto de análise, na área de influência do empreendimento, é o 
sistema viário existente atualmente, composto pelas seguintes rodovias: PR-160, 
PR-340, e BR-376, em trechos localizados nas proximidades dos municípios de 
Telêmaco Borba (PR-160) e Ortigueira (BR-376). 

 A análise de capacidade corresponde à componentes da rede viária atualmente 
existente e não contempla novos acessos rodoviários a serem implantados para 
atendimento do empreendimento. 

 Os impactos decorrentes da utilização de caminhos de serviço e acessos 
provisórios para a fase de construção não são contemplados na presente análise.  

A área de influência do empreendimento, para propósitos de estudo e capacidade de 
tráfego envolve as rodovias mencionadas anteriormente, PR-160, PR-340, e BR-376, em 
trechos localizados nas proximidades dos municípios de Telêmaco Borba (PR-160) e 
Ortigueira (BR-376).  

Na Figura 2.1 é apresentado o mapa do DNIT com a localização da área de análise 
indicando a rede rodoviária do entorno do empreendimento. 
Na Figura 2.2 é apresentada a imagem da área de influência com localização preliminar 
do empreendimento. 
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Figura 2.1- Mapa de Localização da Área de Influência do Empreendimento 

 
Fonte: mapa Rodoviário DNIT 
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Figura 2.2: Imagem da área de influência com localização preliminar do empreendimento 
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3. PONTOS DE PESQUISAS E CAPACIDADE DE TRÁFEGO 

3.1. Pontos de Pesquisa de Tráfego 
Os postos de pesquisa selecionados para a presente análise de capacidade de tráfego 
nas rodovias da área de influência são indicados na Tabela a seguir com as respectivas 
caracterizações físicas destas rodovias. A localização dos postos de pesquisa é ilustrada 
na Figura 3.1 e as extensões dos trechos rodoviários analisados são apresentadas na 
Figura 3.2. Após as figuras, é apresentado o registro fotográfico de todos os postos de 
pesquisa analisados. 

 
Tabela 3.1: 
Características das Rodovias da área de Influência 

Rodovia Posto de Pesquisa / Trecho Tipologia 
Largura da 

Pista 
Largura do 

acostamento 

PR -160 
Posto 1 
Próximo da Subestação 
Klabin 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Pavimentada 

6,40 m 
3,20m /faixa 

3,50 m 

PR-160 
Posto 2 
Cemitério Jardim da Saudade 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Pavimentada 

6,60 m 
3,30 m/ faixa 

2,70 m 

PR-340 
Posto 3 
2 km após cruzamento com 
PR 160 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Pavimentada 

8,20 m 
4,10 m/ faixa 

Sem 
acostamento 

PR-340 
Posto 4 
Próximo de Ortigueira 
 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Sem pavimento 

5,0 m Sem 
acostamento 

PR-160 
Posto 5 
A 2km da área urbana de 
Imbaú 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Pavimentada 

6,20 m 
3,10m / faixa 

2,70 m 

BR-376 
Posto 6 
Próximo ao pedágio 

Pista simples 
3 faixas de tráfego 
 2 p/ sentido  Imbaú 
1 p/ sentido 
Ortigueira 
Pavimentada 

7,20 m sentido Imbaú 
3,60m sentido 
Ortigueira 

2,80 m 

BR-376 
Posto 7 
Rotatória de Ortigueira 

Pista simples 
1 faixa por sentido 
Pavimentada 

6,40 m 
3,20m /faixa 

2,60 m 
e 
2,80 m 
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Figura 3.1: Área de Influência para propósitos de análise de capacidade de tráfego do sistema viário e Postos de contagens 
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Figura 3.2: Extensões dos trechos rodoviários analisados. 
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TRECHO DO POSTO 1 

  
(PR-160) Klabin Florestal sentido Curiúva (PR-160) Klabin Florestal sentido Telêmaco Borba 

  
(PR-160) 1ª rotatória após Klabin Florestal sentido 

Telêmaco Borba (PR-160) Sentido Imbaú 

  
(PR-160) Rotatória Klabin (PR-160) Ponte rio Tibagi sentido Imbaú 
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TRECHO DO POSTO 2 

  
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

sentido Curiúva 
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

marginal direita sentido Imbaú 

  
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

marginal esquerda sentido Curiúva 
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

sentido Imbaú 

  
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

rotatória 
(PR-160) Trecho urbano de Telêmaco Borba 

sentido Imbáu 

 
  



                                                              

12 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO TRECHO DO POSTO 3 

  
(PR-340) Sentido Tibagi (PR-340) Entrada de Tibagi 

  
(PR-340) Sentido Ortigueira (PR-340) Ponte rio Santa Rosa sentido Ortigueira 

  
(PR-340) Ponte rio Conceição sentido Ortigueira (PR-340) Ponte rio Imbaú sentido Ortigueira 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO TRECHO DO POSTO 4 

  
(PR-340) Sentido Tibagi (PR-340) Ponte sem nome sentido Ortigueira 

  
(PR-340) Sentido Tibagi (PR-340) Sentido Ortigueira 

  
(PR-340) Sentido Tibagi (PR-340) Posto 4 contagem 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO TRECHO DO POSTO 5 

  
(PR-160) Lombadas no sentido Curiúva (PR-160) Lombadas no sentido Imbaú 

  
(PR-160) Sentido Imbaú início de pista marginal (PR-160) Chegando no entroncamento com a BR 

376 

  
(PR-160) Sentido Curiúva (PR-160) Sentido Curiúva 

 



                                                              

15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO TRECHO DO POSTO 6 

  
(BR-376) Área urbana de Imbaú (BR-376) Área urbana de Imbaú 

  
(BR-376) Área urbana de Imbaú (BR-376) Área urbana de Imbaú sentido Curitiba 

  
(BR-376) Área urbana de Imbaú sentido Curitiba (PR-160) Posto 6 contagem 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO TRECHO DO POSTO 7 

  
(BR-376) Ponte rio Caçador sentido Ortigueira (BR-376) Ponte rio Imbauzinho sentido Imbaú 

  
(BR-376) Sentido Ortigueira (BR-376) Sentido Imbaú 

  
(BR-376) Rotatória para Ortigueira (BR-376) Saída do trevo de Ortigueira sentido 

Imbaú 
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3.3. Capacidade de Tráfego 
A caracterização das rodovias apresentada na Tabela 3.1 foi desenvolvida com vistas à 
identificação dos principais condicionantes de capacidade de tráfego e de riscos de 
acidentes, assim como a apresentação das capacidades de tráfego. 

Para efeito de análise de capacidade serão considerados, para os propósitos de estudo 
de impacto ambiental, os padrões de capacidade das rodovias e que são indicados na 
Tabela 3.3 a seguir. Cabe notar que foi adotado um padrão conservador para o 
estabelecimento da capacidade rodoviária e que a mesma deve ser considerada para o 
trecho específico das pesquisas de tráfego. Vale salientar que foram desconsiderados 
trechos com capacidade de tráfego ampliada por conta de existência de terceira faixa. O 
padrão adotado considera que em geral, nas rodovias pesquisadas há ocorrência de 
interferências laterais, como acessos, e proximidades com ocupação urbana. 

Tabela 3.3 
Capacidade de tráfego adotada nas seções dos Postos de Contagens 

Rodovia Posto de Pesquisa / Trecho Capacidade (Veq. /hora/ Sentido) 

PR-160 
Posto 1 
Próximo da Subestação Klabin 

1.300 

PR-160 
Posto 2 
Cemitério Jardim da Saudade 

1.300 

PR-340 
Posto 3 
2 km após cruzamento com PR 160 

1.100 

PR-340 
Posto 4 
Próximo de Ortigueira 

500 

PR-160 
Posto 5 
A 2 km da área urbana de Imbaú 

1.100 

BR-376 
Posto 6 
Próximo ao pedágio 

1.300 (sentido Ortigueira) 
2.000 (sentido Imbaú) 

BR-376 
Posto 7 
Rotatória de Ortigueira 

1.300 

A análise de capacidade visa identificar o padrão de Nível de Serviço de Tráfego 
existente na rodovia. Para os propósitos do presente estudo será utilizado o indicador de 
Nível de Serviço de Tráfego expresso pela relação V/C = (Volume de Tráfego / 
Capacidade), onde V (volume de tráfego) e C (capacidade de tráfego) são expressos em 
veículos equivalentes por hora. 

Os Níveis de Serviço de tráfego (NS) dependem de diversos fatores físicos e 
operacionais da via e da demanda de tráfego (dimensões geométricas, densidade de 
tráfego, interferências viárias). Visam expressar a comodidade e facilidade de tráfego na 
via. O HCM define seis Níveis de Serviço cujas caracterizações são as seguintes: 

 

 Nível de serviço A: 

Corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, com baixo fluxo de tráfego e 
velocidades altas, somente limitadas pelas condições físicas da via. Os 
condutores não se veem forçados a manter determinada velocidade por causa de 
outros veículos. 
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 Nível de serviço B: 

Corresponde a uma situação estável, quer dizer, que não se produzem mudanças 
bruscas na velocidade, ainda que esta comece a ser condicionada por outros 
veículos, mas os condutores podem manter velocidades de serviço razoável e em 
geral escolhem a faixa de tráfego por onde circulam. 

 Nível de serviço C: 

Corresponde a uma circulação estável, mas a velocidade e a manobrabilidade 
estão consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego. Os adiantamentos 
e a troca de faixa são mais difíceis, mas as condições de circulação são 
toleráveis. 

 Nível de serviço D: 

Corresponde a uma situação que começa a ser instável, quer dizer, em que se 
produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e a manobrabilidade dos 
condutores está muito restringida pelo resto do tráfego. Nesta situação aumentos 
pequenos no fluxo obrigam a trocas importantes na velocidade. 

 Nível de serviço E: 

Supõe que o tráfego é próximo a capacidade da via e as velocidades são baixas. 
As paradas são frequentes, sendo instáveis e forçadas as condições de 
circulação. 

 Nível de serviço F: 

O nível F corresponde a uma circulação muito forçada, com velocidades baixas e 
filas frequentes que obrigam a detenções que podem ser prolongadas. O extremo 
do nível F é um absoluto congestionamento da via. 

A Tabela a seguir apresenta as características de tráfego para cada Nível de Serviço e as 
correspondentes faixas da relação V/C (Volume/Capacidade). 

Tabela 3.4: 
Caracterização dos Níveis de Serviço de Tráfego 

Nível de Serviço de 
Tráfego Caracterização do Tráfego Relação Volume/Capacidade 

(V/C) 
A Fluxo livre < 0,35 
B Próximo ao fluxo livre 0,35 < V/C  0,50 
C Estável 0,50 < V/C < 0,75 
D Próximo ao instável 0,75 < V/C < 0,90 
E Instável (fluxo saturado) 0,90 < V/C < 1,0 
F Fluxo forçado V/C ~ 1,0 

Fonte: ANTT 
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4. VOLUMES DE TRÁFEGO NA SITUAÇÃO ATUAL  

No Anexo 1 são apresentados os resultados detalhados das pesquisas de contagens de 
volumes de tráfego nas rodovias da área de influência do empreendimento realizados no 
mês de janeiro de 2012. Neste item é apresentada a síntese da linha base de tráfego.  

Atualmente são geradas aproximadamente 80 viagens diárias de caminhões pelo 
empreendimento. Não foram identificados, durante as contagens de tráfego, volumes de 
tráfego que possam implicar em baixos níveis de serviço de tráfego. 

A seguir são apresentados, para cada posto de pesquisa, os resultados das estatísticas 
de tráfego, histograma de volume horário médio de tráfego em veículos equivalentes/hora 
e por sentido. 

Para efeito de cálculo do volume de veículos equivalentes foram adotadas as seguintes 
taxas de equivalência: 

 

Auto =  1 veículo equivalente 
Ônibus = 3 veículos equivalentes 
Caminhão = 3 veículos equivalentes 
Bi-trem = 4 veículos equivalentes 
Moto =  0,5 veículo equivalente 

 

Também nesse caso das equivalências, para efeito de análise de impactos do 
empreendimento nos padrões de nível de serviço de tráfego, foram adotados valores 
conservadores (valores que ampliam o volume de tráfego). 

A seguir são apresentados os resultados dos levantamentos de campo expressos em 
veículos equivalentes para propósitos de análise de capacidade. Posteriormente é 
apresentado o quadro síntese do volume horário médio observado em cada Posto de 
contagens de tráfego.  

 

 



                                                              

20 

POSTO 1: (PR-160), Subestação Klabin 

 
 
Figura 4.1-1 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 1 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora / Sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Curiúva 109 
Telemâco Borba 112 
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POSTO 2: (PR-160), Próximo ao Cemitério Jardim da Saudade 

 
Figura 4.1-2 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 2 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Imbaú 291 
Telêmaco Borba 334 
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POSTO 3: (PR-340), 2 km após cruzamento com PR 160 

 
Figura 4.1-3 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 3 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Ortigueira 141 
Tibagi 71 
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POSTO 4: (PR-340) Estrada de Terra a aproximadamente 10km de Ortigueira 

 
 
Figura 4.1-4 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 4 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Ortigueira 3 
Tibagi 14 
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POSTO 5: (PR-160) a 2 km da área urbana de Imbaú 

 
 
Figura 4.1-5 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 5 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Imbaú 213 
Telêmaco Borba 239 
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POSTO 6: (BR-376) Próximo ao pedágio (a 3km do entroncamento com a PR 160) 

 
 
Figura 4.1-6 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 6 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Imbaú 418 
Ortigueira 394 

0
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Volume de Tráfego em Veículos Equivalentes por Hora - Posto 6

Imbaú Ortigueira
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POSTO 7: (BR-376) Rotatória de Ortigueira 

 
  
Figura 4.1-7 – Histograma de Volume Horário Médio por Sentido – Posto 7 

 
 

Volume de Tráfego Médio em Veículos Equivalentes/ Hora/sentido 

Movimento Veículo/Hora 
Apucarana 456 
Imbaú 347 
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A Tabela 4.1 a seguir apresenta o quadro síntese dos volumes horários médios em 
veículos equivalentes por hora e por sentido de tráfego. 
 

 
Tabela 4.1 
Quadro Síntese das Contagens de Tráfego – Volume Horário Médio em Veículos 
Equivalentes/ Hora/sentido 

Posto Localização Sentido de Tráfego 
Volume Horário 

Médio 
Veq/hor/sentido 

1 
PR-160 

 Subestação Klabin 

Curiúva 109 

Telemâco Borba 112 

2 
PR-160 

Próximo ao Cemitério Jardim da 
Saudade 

Imbaú 291 

Telêmaco Borba 334 

3 
PR-340 

2 km após cruzamento com PR 160 

Ortigueira 141 

Tibagi 71 

4 
PR-340 

Estrada de Terra a 10 km de 
Ortigueira 

Ortigueira 3 

Tibagi 14 

5 
PR-160 

 a 2 km da área urbana de Imbaú 

Imbaú 213 

Telêmaco Borba 239 

6 
BR-376  

Próximo ao pedágio (3 km da PR 160) 

Imbaú 418 

Ortigueira 394 

7 
BR-376 

 Rotatória de Ortigueira 

Apucarana 456 

Imbaú 347 

 
Os valores indicados em negrito correspondem aos maiores carregamentos observados 
nas contagens de campo os quais serão utilizados para a análise de capacidade de cada 
Posto. 
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5. VOLUMES DE TRÁFEGO GERADOS PELO EMPREENDIMENTO 

 
A Tabela a seguir apresenta o volume anual estimado para o empreendimento com base 
em dados de movimentação de tráfegos de veículos estimados pelo empreendedor. 
 
Os volumes de tráfego anuais por produto foram convertidos em veículos/hora e em 
veículos equivalentes/hora. Para efeito de análise de capacidade esses volumes serão 
considerados para cada sentido de tráfego. 
 
 
Tabela 5.1 
Volume de Tráfego Gerado pelo Empreendimento nos Principais Trechos 
Rodoviários 

 
t/ano t/dia cap veíc (t) 

Veic./dia 
(*) 

Veículos./h 
Veq./Veículo 

(**) 
Veq./hora 

madeira 7.200.000 20.339 35 581 46 4 186 

celulose 1.300.000 3.672 25 147 12 3 35 

papel 500.000 1.412 25 56 5 3 14 

insumos 400.000 1.130 25 45 4 3 11 

pessoas 
      

10 

      
TOTAL 256 

(*) Pico de demanda horária = 8 % da demanda diária 
Veq. = Veículo equivalente em unidades de veículo de passageiro 

Observação:  

 (*) para efeito de análise de capacidade de tráfego adota-se a 
premissa de que o fluxo horário equivale a 8 % do fluxo diário.  

 (**)  para efeito de análise de capacidade de tráfego adota-se a 
premissa de que 1 caminhão bi-trem é equivalente a 4 veículos de passeio. 

 O volume de transporte de madeira foi informado pelo departamento 
florestal da Klabin e ajustado para a produção de 1,8 milhão de t/ano. 

 Os volumes de insumos foram extraídos de estudos anteriores 
desenvolvidos pela Poyry e ajustados para a produção de 1,8 milhão de 
t/ano.  

 O volume de transporte de passageiros foi inferido a partir do registro da 
movimentação de veículos de passageiros em outra unidade da Klabin. 
Nesse caso cabe notar que o pico de movimentação de passageiros não 
coincide com o pico de movimentação de cargas. 

 
Os resultados das estimativas de demanda indicaram que o empreendimento deverá 
gerar um volume bidirecional de tráfego de 256 veículos/hora/sentido. 
 



                                                              

29 

6. VOLUMES DE TRÁFEGO TOTAIS 

O volume de tráfego total nas vias do entorno do empreendimento corresponde à soma 
do volume atualmente existente (apresentado no item 4.0), com os volumes estimados a 
serem gerados pelo empreendimento indicados na Tabela 5.1. Esse procedimento 
considera a premissa de que qualquer que seja a seção de rodovia da área de 
influência, a demanda máxima que o empreendimento poderá gerar na mesma 
corresponde a 100% da demanda gerada pelo empreendimento todo. Essa premissa é 
conservadora em termos de análise de impacto, pois aloca em todas as seções 
rodoviárias a totalidade dos volumes de tráfego demandada pelo empreendimento, ou 
seja, 256 unidades de veículos equivalentes, na hora de pico de demanda, por sentido 
de tráfego.  

Para efeito de análise de capacidade de tráfego, o volume de tráfego existente (situação 
atual), por sentido de tráfego, considerado em cada Posto de Pesquisa, corresponde ao 
volume horário médio do sentido mais carregado, devidamente identificado durante as 
pesquisas de campo. Dessa maneira as premissas adotadas para a análise de 
capacidade são as seguintes: 

 O volume de tráfego total gerado pelo empreendimento será alocado a todas as 
seções rodoviárias objeto de análise. 

 O volume de tráfego atualmente existente corresponde ao volume de tráfego do 
sentido mais carregado em cada seção rodoviária da pesquisa de campo (ver 
Tabela 4.1). 

Tais premissas representam a situação mais crítica possível para cada seção viária 
analisada. 
Na Tabela 6.1 são apresentados os resultados da análise de capacidade de tráfego 
resultante das situações sem o empreendimento (situação atual) e com o 
empreendimento, indicando o Nível de Serviço de Tráfego resultante em ambas as 
situações. 

 Na Tabela 6.2 são apresentados os resultados da análise de capacidade considerando 
a projeção do volume de tráfego atual para o período de 10 anos com taxa de 
crescimento de 3% ao ano, com e sem o empreendimento. 

Na Tabela 6.3 é apresentado o quadro resumo dos Níveis de Serviço de Tráfego para 
as situações com e sem o empreendimento para o período atual e para as projeções de 
10 anos com as taxas de crescimento de 3% ao ano. 
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Tabela 6.1 
Volumes de Tráfego em Veículos Equivalentes/hora/sentido e Relação V/C (Volume/Capacidade) na situação atual e após a 
implantação do empreendimento 

Rodovia Posto de 
Pesquisa  

Capacidade 
(Veq./h/Sentido) 

Volume Atual (*) 

(Veq./h/Sentido) 

V/C  

Atual 

NS  

Atual 

Volume adicional 
Gerado pelo 
empreendimento(**) 

(Veq./h/Sentido) 

(V/C) 

c/ empreendimento 

NS  

c/ empreendimento 

PR-160 Posto 1 1.300 112 0,09 A 256 0,28 A 

PR-160 Posto 2 1.300 334 0,26 A 256 0,45 B 

PR-340 Posto 3 1.100 141 0,13 A 256 0,36 B 

PR-340 Posto 4 500 14 0,03 A 256 0,54 C 

PR-160 Posto 5 1.100 239 0,22 A 256 0,45 C 

BR-376 Posto 6 1.300 418 0,32 A 256 0,52 C 

BR-376 Posto 7 1.300 456 0,35 B 256 0,55 C 

Veq. = Veículos Equivalentes; V/C = Volume/Capacidade; NS = Nível de Serviço de Tráfego 
(*) O volume atual corresponde ao volume horário médio pesquisado no sentido de tráfego mais carregado (ver Tabela 4.1) 
(**) 100% do volume de tráfego gerado pelo empreendimento foi alocado nas seções rodoviárias analisadas 

 

Caracterização dos Níveis de Serviço de Tráfego 
Nível de Serviço de Tráfego Caracterização do Tráfego Relação Volume/capacidade (V/C) 

A Fluxo livre < 0,35 
B Próximo ao fluxo livre 0,35 < v/c  0,50 
C Estável 0,50 < V/C < 0,75 
D Próximo ao instável 0,75 < V/C < 0,90 
E Instável (fluxo saturado) 0,90 < V/C < 1,0  
F Fluxo forçado V/C ~ 1,0  

Fonte: ANTT 
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Tabela 6.2 
 Ano 10 - Volumes de Tráfego em Veículos Equivalentes/ hora/sentido e Relação V/C (Volume/Capacidade), com taxa de 
crescimento de tráfego de 3% ao ano 

Rodovia Posto de 
Pesquisa  

Capacidade 
(Veq./h/Sentido) 

Volume Futuro 
(sem 
empreendimento) 
(*) (Veq./h/Sentido) 

V/C  

Futuro (sem 
empreendimento) 

NS  

Futuro (sem 
empreendimento)  

 Volume adicional 
Gerado pelo 
empreendimento 
(Veq./h/Sentido) 

V/C  

Futuro c/ 
empreendimento 

NS  

Futuro c/ 
empreendimento

PR-160 Posto 1 1.300 151 0,12 A 256 0,31 A 

PR-160 Posto 2 1.300 449 0,35 B 256 0,54 C 

PR-340 Posto 3 1.100 189 0,17 A 256 0,40 B 

PR-340 Posto 4 500 19 0,04 A 256 0,55 C 

PR-160 Posto 5 1.100 321 0,29 A 256 0,52 C 

BR-376 Posto 6 1.300 562 0,43 B 256 0,63 C 

BR-376 Posto 7 1.300 613 0,47 B 256 0,67 C 

Veq. = Veículos Equivalentes; V/C = Volume/Capacidade; NS = Nível de Serviço de Tráfego 
(*) Volume de Tráfego Geral Futuro projetado para o período de 10 anos com taxa de crescimento de 3% ao ano. 

 

Caracterização dos Níveis de Serviço de Tráfego 
Nível de Serviço de Tráfego Caracterização do Tráfego Relação Volume/capacidade (V/C) 

A Fluxo livre < 0,35 
B Próximo ao fluxo livre 0,35 < v/c  0,50 
C Estável 0,50 < V/C < 0,75 
D Próximo ao instável 0,75 < V/C < 0,90 
E Instável (fluxo saturado) 0,90 < V/C < 1,0  
F Fluxo forçado V/C ~ 1,0  

Fonte: ANTT 
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Tabela 6.3 
Quadro Síntese da Estimativa de Evolução do Nível de Serviço de Tráfego em 
período de 10 anos com taxa de crescimento do tráfego geral de 3% ao ano. 
 

Rodovia Posto de 
Pesquisa  

Ano 1 Ano 10 

V/C Sem 
empreendimento 

V/C Com 
empreendimento 

V/C Sem 
empreendimento 

V/C Com 
empreendimento 

PR-160 Posto 1 0,09 0,28 0,12 0,30 

PR-160 Posto 2 0,26 0,45 0,35 0,53 

PR-340 Posto 3 0,13 0,35 0,17 0,40 

PR-340 Posto 4 0,03 0,52 0,04 0,53 

PR-160 Posto 5 0,22 0,44 0,29 0,52 

BR-376 Posto 6 0,32 0,51 0,43 0,62 

BR-376 Posto 7 0,35 0,54 0,47 0,66 

 
 

Rodovia Posto de 
Pesquisa  

Ano 1 Ano 10 

NS Sem 
empreendimento 

NS Com 
empreendimento 

NS Sem 
empreendimento 

NS Com 
empreendimento 

PR-160 Posto 1 A A A A 

PR-160 Posto 2 A B B C 

PR-340 Posto 3 A B A B 

PR-340 Posto 4 A C A C 

PR-160 Posto 5 A C A C 

BR-376 Posto 6 A C B C 

BR-376 Posto 7 B C B C 

Obs.: o tráfego geral foi projetado até o ano 10 com taxa de crescimento de 3% ao ano 
 
Os resultados apresentados nas tabelas acima indicam que os volumes de tráfego 
gerados pela operação do empreendimento para transporte de matéria prima 
(madeira), outros insumos, produtos (papel e celulose) e pessoal deverão alterar o 
padrão demanda nas rodovias da área de influência do empreendimento mantendo 
sempre, na pior situação, o Nível de Serviço de Tráfego Fluxo Estável (NS=C).  

Na seção com pior Nível de Serviço (Posto 7, BR-376, Rotatória de Ortigueira) a 
relação V/C (Volume/Capacidade), após a implantação do empreendimento deverá 
ser  de 55%. Projetando-se para o período de 10 anos com taxa de crescimento de 
3% ao ano essa relação atinge 67%. Em ambos os casos o Nível de Serviço 



                                                            

33 

corresponde ao NS=C (Fluxo Estável) sem necessidade de medidas de ampliação de 
capacidade.  

Para o caso do Posto 4 (trecho da rodovia PR 340 sem pavimento), devido à menor 
capacidade de tráfego, o impacto do empreendimento em termos de nível de serviço 
de tráfego, é mais relevante podendo passar de NS=A (fluxo livre) para NS=C (fluxo 
estável).  

Cabe notar que o volume de tráfego estimado corresponde ao cenário adotando: (i) 
as premissas de cálculo a favor da segurança (volume da hora de pico de 10% do 
volume diário e fator de equivalência do caminhão bi-trem igual a 4 veículos 
equivalentes); (ii) cenário de operação a plena capacidade do empreendimento; e (iii) 
a totalidade dos fluxos de transportes gerados pelo empreendimento alocada 
igualmente a todos os trechos rodoviários analisados. 

 



                                                            

34 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os estudos de tráfego realizados para a análise dos impactos da instalação do 
empreendimento da Klabin na região entre Telêmaco Borba e Ortigueira (PR), foram 
realizados adotando a premissa de que as rotas a serem adotadas para o transporte 
de matéria prima, outros insumos, produtos e pessoal, utilizarão trechos das rodovias 
PR-160, PR-340, e BR-376. As principais conclusões e recomendações associadas 
ao estudo são apresentadas a seguir: 

 No cenário atual, sem o empreendimento, as rodovias do entorno do local 
previsto para a instalação da nova unidade da Klabin apresentam boas 
condições de circulação, baixos volumes de tráfego e consequentemente, bons 
níveis de serviço de tráfego (NS=A, tráfego com fluxo livre, nos Postos 1 a 6, e 
NS = B, tráfego próximo ao fluxo livre, para o Posto 7).  

 Os estudos indicaram que o tráfego gerado com a implantação do 
empreendimento para atendimento das demandas de suprimento de matéria 
prima, outros insumos, produtos e pessoal, nas condições atuais da rede de 
transporte, deverá alterar o padrão de tráfego mantendo níveis de serviço com 
a relação Volume/Capacidade abaixo de 0,54 (NS=C Tráfego com Fluxo 
estável), ou seja, mantendo condições de tráfego que não requerem 
intervenções de ampliação de capacidade.  

 Estimativas realizadas com taxas de crescimento da demanda não associada 
ao empreendimento, da ordem de 3% ao ano, indicam que em um período de 
10 anos, os trechos em análise manterão o padrão operacional de NS entre A e 
C sem necessidade de implantação de medidas de ampliação de capacidade. 
Nesse caso, o trecho mais crítico, Posto 7, estará operando com a relação V/C 
próximo de 0,67. 

 No caso do Posto 4, rodovia PR 340, o trecho analisado não é pavimentado, 
configurando condições precárias para o volume de tráfego estimado. Nesse 
trecho, o impacto da ampliação do empreendimento no nível de serviço de 
tráfego é mais relevante, podendo alterar da situação atual de V/C = 0,02 
(NS=A, tráfego de fluxo livre), para V/C = 0,52 (NS=C, tráfego de fluxo estável). 
Embora a demanda estimada para o tráfego gerado pelo empreendimento 
represente um aumento relevante nesse trecho da rodovia, não há evidências 
de necessidade de ampliação de capacidade. Todavia cabe considerar que 
haverá comprometimento do estado do pavimento requerendo implantar 
medidas de manutenção periódica além de sinalização de tráfego. 

 Cabe mencionar que a ponte sobre o Rio Tibagi na PR 160 não tem 
acostamento de forma que ocorre pequena redução de capacidade pontual que 
por sua vez não altera o padrão de capacidade de tráfego da via. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DAS PESQUISAS DE CONTAGEM DE VOLUME 
DE TRÁFEGO 
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As pesquisas consistiram em levantamentos de contagem de tráfego 
classificadas nos 7 postos de pesquisa detalhados abaixo: 
 

 POSTO 1:  (PR-160), Subestação Klabin 

 POSTO 2:  (PR-160), Próximo ao Cemitério Jardim da Saudade 

 POSTO 3:  (PR-340), 2 km após cruzamento com PR 160 

 POSTO 4:  (PR-340) Estrada de Terra a 10km de Ortigueira 

 POSTO 5: (PR-160) a 2 km da área urbana de Imbaú 

 POSTO 6: (BR-376) Próximo ao pedágio (a 3km da PR 160) 

 POSTO 7: (BR-376) Rotatória de Ortigueira 

 
Na Tabela a seguir é apresentado o quadro resumo dos horários dos 
levantamentos de campo realizados nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2012. 
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Quadro Resumo dos horários das Contagens de Tráfego realizadas em Campo 

 

 
 

Data Posto Local

07
:0

0-
07

:1
5

07
:1

5-
07

:3
0

07
:3

0-
07

:4
5

07
:4

5-
08

:0
0

09
:0

0-
09

:1
5

09
:1

5-
09

:3
0

09
:3

0-
09

:4
5

09
:4

5-
10

:0
0

10
:0

0-
10

:1
5

10
:1

5-
10

:3
0

10
:3

0-
10

:4
5

11
:0

0-
11

:1
5

11
:1

5-
11

:3
0

11
:3

0-
11

:4
5

11
:4

5-
12

:0
0

13
:0

0-
13

:1
5

13
:1

5-
13

:3
0

13
:3

0-
13

:4
5

13
:4

5-
14

:0
0

14
:0

0-
14

:1
5

14
:1

5-
14

:3
0

14
:3

0-
14

:4
5

15
:0

0-
15

:1
5

15
:1

5-
15

:3
0

15
:3

0-
15

:4
5

15
:4

5-
16

:0
0

16
:0

0-
16

:1
5

16
:1

5-
16

:3
0

16
:3

0-
16

:4
5

16
:4

5-
17

:0
0

17
:0

0-
17

:1
5

17
:4

5-
18

:0
0

18
:0

0-
18

:1
5

18
:1

5-
18

:3
0

18
:3

0-
18

:4
5

1 (PR 160) Subestação Klabin
2 (PR 160) Próximo ao cemitério Jd. Da Saudade
3 (PR 340) Após cruzamento com PR 160
5 (PR 160) Próximo área urbana de Imbaú
6 (BR 376) Pedágio
1 (PR 160) Subestação Klabin
2 (PR 160) Próximo ao cemitério Jd. Da Saudade
3 (PR 340) Após cruzamento com PR 160
5 (PR 160) Próximo área urbana de Imbaú
6 (BR 376) Pedágio
4 (PR 340) Estrada de terra
7 (BR 376) Rotatória de Ortigueira

09/01/12

10/01/12

11/01/12
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POSTO 1 

(PR 160), Subestação Klabin 
 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

07
:0

0-
07

:1
5 

07
:1

5-
07

:3
0 

07
:3

0-
07

:4
5 

07
:4

5-
08

:0
0 

13
:0

0-
13

:1
5 

13
:1

5-
13

:3
0 

13
:3

0-
13

:4
5 

13
:4

5-
14

:0
0 

Curiúva 

Moto 0 0 2 1 0 0 1 1 

Auto 13 20 10 12 6 10 8 19 

Ônibus 1 2 0 0 0 1 1 1 

Caminhão 3 1 5 6 6 3 1 3 

Bitrem 0 0 1 2 0 0 0 1 

Veículos Equivalentes 25 29 30 39 24 22 15 36 

Telemâco Borba 

Moto 0 1 1 5 0 3 0 2 

Auto 9 16 10 12 13 12 11 14 

Ônibus 0 0 0 1 0 0 0 0 

Caminhão 0 3 5 2 2 3 1 6 

Bitrem 1 3 1 1 2 3 2 0 

Veículos Equivalentes 13 38 30 28 27 35 22 33 
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POSTO 2 
(PR 160), Próximo ao Cemitério Jardim da Saudade 

 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

09
:0

0-
09

:1
5 

09
:1

5-
09

:3
0 

09
:3

0-
09

:4
5 

09
:4

5-
10

:0
0 

15
:0

0-
15

:1
5 

15
:1

5-
15

:3
0 

15
:3

0-
15

:4
5 

15
:4

5-
16

:0
0 

Imbaú 

Moto 3 4 2 0 1 8 1 3 
Auto 19 31 51 17 35 31 25 41 
Ônibus 0 1 1 0 1 0 0 0 
Caminhão 9 11 13 15 3 14 10 14 
Bitrem 0 0 1 1 1 2 5 1 
Veículos Equivalentes 48 69 98 66 52 85 76 89 

Telêmaco Borba 

Moto 2 6 3 3 2 2 4 6 
Auto 37 50 47 26 33 40 34 32 
Ônibus 1 3 2 0 0 0 0 1 
Caminhão 13 10 17 14 8 8 9 16 
Bitrem 1 1 3 2 1 1 2 1 
Veículos Equivalentes 84 96 118 78 62 69 71 90 

Contagens realizadas nos dias 9 e 10 de janeiro de 2012 

 



                                                            

42 
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POSTO 3 
(PR 340), 2 km após cruzamento com PR 160 

 

 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

11
:0

0-
11

:1
5 

11
:1

5-
11

:3
0 

11
:3

0-
11

:4
5 

11
:4

5-
12

:0
0 

16
:1

5-
16

:3
0 

16
:3

0-
16

:4
5 

16
:4

5-
17

:0
0 

17
:0

0-
17

:1
5 

Ortigueira 

Moto 0 1 1 0 2 1 1 0 

Auto 12 10 13 9 15 10 15 15 

Ônibus 1 0 0 0 1 0 1 1 

Caminhão 3 5 6 5 3 2 5 7 

Bitrem 0 0 0 0 7 2 2 0 

Veículos Equivalentes 24 26 32 24 56 25 42 39 

Tibagi 

Moto 0 1 0 1 1 0 1 3 

Auto 5 11 8 7 6 6 13 10 

Ônibus 0 0 0 0 0 0 1 0 

Caminhão 3 1 3 0 5 3 2 1 

Bitrem 0 1 1 0 0 0 0 1 

Veículos Equivalentes 14 19 21 8 22 15 23 19 
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POSTO 4 
(PR 340) Estrada de Terra a aproximadamente 10km de Ortigueira 
 
 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

11
:0

0-
11

:1
5 

11
:1

5-
11

:3
0 

11
:3

0-
11

:4
5 

11
:4

5-
12

:0
0 

17
:4

5-
18

:0
0 

18
:0

0-
18

:1
5 

18
:1

5-
18

:3
0 

18
:3

0-
18

:4
5 

Ortigueira 

Moto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auto 0 1 0 1 0 1 0 0 

Ônibus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caminhão 0 1 0 1 0 0 0 0 

Bitrem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veículos Equivalentes 0 4 0 4 0 1 0 0 

Tibagi 

Moto 0 2 1 0 0 0 0 0 

Auto 0 0 0 0 1 2 2 0 

Ônibus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caminhão 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bitrem 0 0 0 0 1 1 1 0 

Veículos Equivalentes 0 1 4 0 5 6 6 0 
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POSTO 5 
(PR 160) a 2 km da área urbana de Imbaú 

 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

09
:0

0-
09

:1
5 

09
:1

5-
09

:3
0 

09
:3

0-
09

:4
5 

09
:4

5-
10

:0
0 

13
:4

5-
14

:0
0 

14
:0

0-
14

:1
5 

14
:1

5-
14

:3
0 

14
:3

0-
14

:4
5 

Imbaú 

Moto 4 1 0 0 1 0 6 1 
Auto 29 13 15 17 20 13 22 22 
Ônibus 0 0 2 1 0 1 3 1 
Caminhão 12 11 5 5 8 12 3 10 
Bitrem 3 0 3 1 1 0 2 4 
Veículos Equivalentes 79 47 48 39 49 52 51 72 

Telêmaco Borba 

Moto 0 1 1 7 4 0 1 1 
Auto 26 24 23 34 24 28 19 18 
Ônibus 1 2 0 0 0 2 1 1 
Caminhão 5 7 10 7 13 5 3 4 
Bitrem 1 1 3 2 3 2 0 2 
Veículos Equivalentes 48 56 66 67 77 57 32 42 
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POSTO 6 
(BR 376) Próximo ao pedágio (a 3km do entroncamento com a PR 160) 

 
 
 
 
Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

07
:0

0-
07

:1
5 

07
:1

5-
07

:3
0 

07
:3

0-
07

:4
5 

07
:4

5-
08

:0
0 

16
:0

0-
16

:1
5 

16
:1

5-
16

:3
0 

16
:3

0-
16

:4
5 

16
:4

5-
17

:0
0 

Imbaú 

Moto 0 2 0 2 1 0 1 1 
Auto 62 71 57 90 43 35 32 40 
Ônibus 1 0 0 0 3 0 0 2 
Caminhão 7 4 7 7 20 10 15 17 
Bitrem 3 1 6 1 6 4 6 4 
Veículos Equivalentes 98 88 102 116 137 81 102 114 

Ortigueira 

Moto 0 0 1 0 1 1 2 1 
Auto 6 12 15 12 77 101 59 72 
Ônibus 0 0 1 0 1 0 3 3 
Caminhão 9 11 7 13 21 15 14 15 
Bitrem 2 8 3 2 3 4 0 1 
Veículos Equivalentes 41 77 52 59 156 163 111 131 
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POSTO 7 
(BR 376) Rotatória de Ortigueira 

 
 
 

Resultados das Contagens de Tráfego (veículos por sentido em intervalos de 15 minutos) 

Sentido de Tráfego Tipo de Veículo 

Período de Contagem de Tráfego 

09
:4

0-
09

:5
5 

09
:5

5-
10

:1
0 

10
:1

0-
10

:2
5 

10
:2

5-
10

:4
0 

15
:1

5-
15

:3
0 

15
:3

0-
15

:4
5 

15
:4

5-
16

:0
0 

16
:0

0-
16

:1
5 

Apucarana 

Moto 0 3 0 0 0 2 1 0 

Auto 20 34 38 47 42 67 70 84 

Ônibus 0 0 0 0 0 1 2 1 

Caminhão 17 16 11 13 12 10 10 11 

Bitrem 4 3 3 9 7 3 7 6 

Veículos Equivalentes 87 96 83 122 106 113 135 144 

Imbaú 

Moto 0 1 1 1 0 1 0 0 

Auto 32 71 29 37 17 33 29 29 

Ônibus 0 0 1 0 1 1 0 2 

Caminhão 10 8 7 9 8 17 20 15 

Bitrem 1 5 3 2 2 7 7 3 

Veículos Equivalentes 66 116 66 73 52 116 117 92 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS 
Este relatório apresenta o Programa Básico Ambiental – PBA referente à implantação 
do Ramal Rodoviário e Ferroviário da Klabin, no Estado do Paraná. 

Em atendimento às Recomendações do Termo de Referência emitido pelo órgão 
ambiental do Paraná - IAP, visando a obtenção da Licença Prévia (LP), são 
apresentados os documentos e projetos pertinentes ao Programa Básico Ambiental. A 
Klabin deverá implementar nas fases de instalação e operação os Planos e Programas 
(PBA), conforme consta no Estudo Ambiental. 

Os Programas Ambientais são os seguintes: 

 Plano Ambiental de Construção 
 Programa de Desmobilização de Pessoas 
 Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário 
 Programa de Gerenciamento de Emissões de Ruídos na fase de operação 
 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 
 Programa de Educação Ambiental 
 Programa de Comunicação Social 
 Programa de Segurança do Trabalhador; 
 Programa de Monitoramento Arqueológico e Resgate de Sítios Arqueológicos; 
 Programa de Resgate de Fauna; 
 Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos. 

 
Cada programa apresentada possui a seguinte estrutura: justificativa, objetivos e 
metas, ações, indicadores ambientais, metodologia, formas de treinamento e 
acompanhamento, formas de registro, formas de monitoramento e controle, 
cronograma, recursos necessários e responsáveis pelo programa. 
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Anexo 1 - Plano Ambiental de Construção
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1 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO – PAC  

1.1 Justificativa 
As  obras  de  implantação  do  ramal  rodoviário  e  ferroviário  da  Klabin  apresentam  
alguns aspectos ambientais, tais como: uso de recursos naturais (água), geração de 
esgotos sanitários; de resíduos sólidos; de ruídos e de emissões atmosféricas. Esses 
aspectos implicam em impactos ambientais que deverão ser identificados, minimizados 
e controlados/monitorados. 
Assim sendo, o presente Plano Ambiental de Construção faz-se necessário, a fim de 
criar um acompanhamento da gestão do canteiro de obras, que contemple os requisitos 
do sistema de controle ambiental e demais requisitos legais e normativos, no tocante à 
geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e resíduos sólidos. 

1.2 Objetivos 
O  Plano  Ambiental  de  Construção  –  PAC  tem  como  objetivo  apresentar  as  ações  e  
medidas que visam mitigar e monitorar os impactos ambientais potenciais que poderão 
ocorrer durante a fase de obras do ramal rodoviário e ferroviário. 

1.3 Metodologia 
A gestão ambiental da fase de implantação (obras) do empreendimento abrangerá as 
atividades necessárias durante a implantação do ramal rodoviário e ferroviário da 
Klabin: 

 Residenciais; 

 Mobilização da Mão de Obra; 

 Atividades de Terraplenagem;  

 Canteiro de Obras; 

 Desmobilização do Canteiro de Obras. 

 
Essas atividades apresentam aspectos ambientais e demandarão algumas utilidades: 

 Abastecimento de Água; 

 Esgotos Sanitários; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Emissões Atmosféricas; 

 Geração de Ruído. 
 

Além disso, todas as atividades serão acompanhadas por um programa específico de 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 
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1.3.1 Residenciais 
Para esse empreendimento poderá ser utilizado os residenciais construídos para a 
implantação da fábrica de papel e celulose da Klabin. A princípio, estes residenciais 
serão instalados nos municípios de Ortigueira/PR e Telêmaco Borba/PR.  

Os mesmos são constituídos de área delimitada por alambrados, providos de portaria, 
vigilância, sistema de primeiros socorros, quartos, sanitários, refeitórios, área de lazer, 
energia elétrica, arruamento, sistema de coleta e disposição de esgotos, água potável e 
sistema de combate a incêndio. 

1.3.2 Mobilização da Mão de Obra 
A fase de implantação do ramal rodoviário e ferroviário representa o surgimento de 
postos de trabalho temporários, seja para mão de obra diretamente vinculada ao 
empreendimento, seja indiretamente, para suprimento de insumos, serviços e consumo 
dos trabalhadores.  
A mão de obra necessária para a fase de implantação da rodovia é estimada em 
aproximadamente 180 pessoas. Para implantação do ramal ferroviário, está prevista a 
geração aproximada de 200 empregos. 

A Klabin deverá promover campanha de divulgação para contratação de mão de obra 
para a fase de implantação do ramal rodoviário e ferroviário, devendo dar prioridade 
para a população local. 

1.3.3 Atividades de Terraplenagem 
O projeto de terraplenagem fundamentou-se nos estudos geotécnicos, e nos projetos 
geométrico, de pavimentação e de drenagem, através dos quais foram possíveis a 
definição das características dos materiais e a quantificação dos volumes a 
movimentar. 

Os serviços de terraplenagem serão compostos de desmatamento, destocamento e 
limpeza das áreas; remoção do material proveniente da limpeza; escavação, carga e 
transporte de material de 1ª Categoria (para rodovia) e 1ª, 2ª e 3ª categoria (para 
ferrovia) e compactação de aterros. 

Os taludes gerados terão a inclinação de 1:1 (um metro na vertical para cada metro na 
horizontal) nos cortes, e de 2:3 nos aterros.  

Para rodovia, nos cortes com altura superior a 8,00m e nos aterros com altura superior 
a 6,00 m, serão implantadas banquetas com largura de 3,00m, e declividade de 5%. 

Para ferrovia, nos taludes com altura superior a 8 metros serão implantadas banquetas 
com largura de 4 metros, e declividade transversal de 3%. 

Antes da execução dos aterros será necessária a limpeza da camada vegetal, na 
espessura de 0,20 metros, conforme instruções constantes no Manual de Projetos do 
DNIT. O material proveniente desta escavação deverá ser destinado para as áreas de 
bota-fora. 

A classificação dos volumes de corte em 1ª, 2ª e 3ª Categorias somente poderá ser 
realizada na fase de projeto executivo, diante da análise dos estudos geotécnicos 
aprofundados a serem realizados nesta fase. 
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Os corpos de aterro deverão ser compactados na energia 95% do Proctor Normal, e a 
camada final do aterro, correspondente aos últimos 60cm, na energia 100% do Proctor 
Normal. 
Os serviços de terraplenagem deverão ser realizados de acordo com as Especificações 
do DER/PR. 

Área de bota fora 
Para rodovia, os locais indicados como utilização de bota-fora localizam-se ao longo 
do segmento, nos alargamentos de aterros lateralmente à pista, em pontos específicos, 
e dentro dos limites da faixa de domínio. 
Para  ferrovia,  os  locais  indicados  para  a  destinação  do  material  excedente  dos  corte  
localizam-se ao longo da linha principal, em pontos a serem estudados à nível 
executivo. 

Os bota-foras deverão ser objeto de acabamento adequado, não se admitindo a 
execução em forma de monte. O acabamento constituirá no esparrame do material, de 
modo que a superfície final obtida pareça pertencer ao terreno primitivo. O material 
deverá ser depositado e compactado a 95% do PN. 

Cálculo da Distribuição dos Volumes 
Os volumes de terraplenagem foram calculados a partir das seções transversais. Após 
definição do greide de projeto, as seções foram gabaritadas de acordo com a seção 
transversal  tipo,  possibilitando  a  planimetria  das  áreas  correspondentes  de  corte  e  
aterro. 
Pelo  produto  da  soma  das  áreas  acumuladas  de  seções  contíguas  e  a  semi-distância  
entre as mesmas, obtiveram-se os volumes. 
No cálculo do volume dos materiais necessários a confecção dos aterros, o fator de 
empolamento empregado é de 30%. 
A distribuição dos volumes será realizada de modo a otimizar a distância média de 
transporte, com a compensação entre volumes de corte e aterro. 
Para rodovia, a quantidades de terraplenagem e de distribuição dos volumes é 
1.046.553 m³ no total. 
Para ferrovia, a quantidades de terraplenagem e de distribuição dos volumes é 
2.122.566 m³ no total. 

1.3.4 Canteiro de Obras 
Os canteiros de obras serão instalados na extensão das obras. Os canteiros serão 
compostos por almoxarifado para armazenamento de materiais de construção, 
equipamentos, tubulações, áreas de montagem de equipamentos, instalações de 
administração e controle de pessoal. 

As empresas contratadas e subcontratadas devem buscar a máxima adequação possível 
da localização de suas instalações aos desníveis topográficos naturais da área, com o 
objetivo de reduzir escavações e aterros e, consequentemente, os futuros serviços 
necessários à recomposição e adaptação da área recuperada ao uso futuro planejado 
para após a conclusão da obra. 
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Não pode ser instalado, canteiros em Área de Preservação Permanente – APP 
(exemplo: próximo de rios, terrenos com declividades acima de 45°, entorno de 
nascente, etc.). 

Edificações temporárias 
No canteiro de obras existirão edificações temporárias que serão de uso comum de 
todas as empresas participantes da obra, a saber: 

Refeitórios e Cozinha 
As instalações compõem-se de cozinha industrial e áreas de preparo, doca de 
recebimento, despensa, câmaras frigoríficas, áreas de lavagem e refeitórios para o 
preparo e fornecimento de até 600 refeições/dia.  

Externamente haverá área para central de gás, transformador para fornecimento de 
energia ao conjunto e reservatório elevado de água. 

As câmaras frigoríficas serão do tipo industrial pré-fabricada.  
Na cozinha, as instalações atenderão aos pontos de consumo de água fria, quente e 
gás. 
Para a ventilação da cozinha, será considerado o insuflamento de ar filtrado, 
proveniente de equipamentos do tipo “lavador de ar”, instalados do lado externo à 
cozinha, distribuindo o ar por meio de rede de dutos e grelhas. Este dispositivo visa 
suprir o ar de exaustão das coifas, além de estabelecer condições de conforto 
compatíveis com as atividades da cozinha. 

O refeitório e as áreas de preparo de alimentos, tais como açougue, preparo de saladas 
e vegetais e áreas ligadas à administração e controle da cozinha, serão atendidas por ar 
condicionado e ventilação. 

 Escritórios de obras 
A edificação é composta de blocos com escritórios, sala de reunião, auditório, copa, 
coffee break,  sanitários  masculinos  e  femininos,  um  depósito  e  sala  de  ar  
condicionado. 

 Ambulatórios, Brigada de Emergência e Segurança do Trabalho 
A área da brigada será formada por uma sala de plantão, sala para material/ 
equipamento, sanitários e vestiários e copa.  

O ambulatório será composto por: recepção, sala de espera, sala de primeiros 
curativos, quartos de recuperação, consultórios, sala de plantão, sanitários e copa.  

A área de segurança do trabalho será composta por sala comum dos técnicos, sala de 
reunião, sala do engenheiro de segurança, depósito de equipamento e materiais de 
segurança e sanitários. 

 Portarias do Canteiro 
A área da portaria do pessoal compõe-se de uma recepção, área da segurança, catracas, 
guarda volume e de EPI para visita, sala de integração, café, e dois sanitários. 
A portaria de caminhões compõe de uma sala de controle de veículos e um sanitário. 

A área de apoio ao caminhoneiro compõe de sanitários, masculino e feminino e sala 
de descanso. 
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O esgoto sanitário gerado, no caso da utilização de banheiros químicos, ficará sob 
responsabilidade da empresa fornecedora dos banheiros.   

1.3.5 Desmobilização do Canteiro de Obras  
Na conclusão do Projeto, antes da retirada dos equipamentos, as empresas contratadas 
e subcontratadas devem desmobilizar seus canteiros centrais, através da demolição e 
remoção dos prédios e instalações industriais usadas durante a construção, quando 
assim for definido. É de responsabilidade das empresas contratadas e subcontratadas a 
recomposição das áreas ocupadas pelos escritórios, instalações industriais, sistemas 
viários e de utilidades, além de outras áreas de empréstimo e escavações expostas. 
O solo será descompactado e será implantada cobertura vegetal de gramíneas 
conforme projeto paisagístico. 
Caso se verifique contaminação do solo e/ ou subsolo, a empresas contratadas e 
subcontratadas é responsável pela descontaminação e remediação dessas áreas, até os 
níveis aceitáveis. 

Como exemplos, incluem-se as áreas de estocagem e manipulação de combustíveis, 
óleos lubrificantes novos e usados, áreas de estocagem de resíduos, aterros de 
disposição final de resíduos. 
Em caso de suspeitas de contaminação, a Klabin procederá à coleta e análises do meio 
suspeito (águas, solo) para certificar-se da necessidade ou não de medidas de 
remediação por parte das empresas contratadas e subcontratadas. 

Nenhum resíduo perigoso pode ser disposto ou enterrado na área de propriedade da 
Klabin. 

O responsável da Klabin pela obra deve providenciar a realização de inspeção para 
verificar a situação ambiental das áreas utilizadas pelas empresas contratadas e 
subcontratadas durante a construção, gerando documento de ações e recomendações 
para que a desmobilização seja concluída em conformidade com estas diretrizes, caso 
tenham sido verificadas pendências relativas à área ambiental. 

1.3.6 Abastecimento de Água 
O abastecimento de água para a obra será realizado por caminhões pipa.  

1.3.7 Esgotos Sanitários 
Serão instalados banheiros químicos nas áreas próximas à obra. 
Os resíduos líquidos dos banheiros químicos, localizados distantes da área central de 
obra  serão  removidos  por  caminhões  tipo  limpa  fossa  e  destinados  em  locais  
devidamente aprovados pelo órgão ambiental. Os banheiros químicos e demais 
instalações do canteiro de obras, serão instalados em conformidade com a NR 18. 
Uma vez concluída a instalação do canteiro de obras, os banheiros químicos serão 
desativados e devolvidos a empresa que efetuou a locação dos mesmos.  

1.3.8 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
O gerenciamento de resíduos sólidos gerados na fase de obra contemplará as melhores 
práticas, dentre as quais se destacam: 



128069.10-1000-M-1500 
 

 Anexo 1 
 
 

 

 Minimização da geração de resíduos; 
 Segregação dos resíduos sólidos, de acordo o padrão de cores estabelecidas pela 

gestão ambiental da Klabin; 
 Coleta, acondicionamento, armazenamento e transporte dos resíduos sólidos, de 

acordo com as legislações vigentes; 
 Destinação final ambientalmente adequada (reutilização, reciclagem, 

compostagem, aproveitamento energético, etc.) e/ou disposição final 
ambientalmente adequada (aterro sanitário) dos resíduos sólidos gerados na fase de 
obras. 

Será de responsabilidade da contratada e suas subcontratadas a segregação (separação) 
e respectiva retirada de impurezas presentes nos resíduos (madeira e agregados) para 
destinação ao pátio provisório designado pela Klabin. 

Todo o resíduo disposto neste pátio de deposição provisória, já segregado, será 
encaminhado a destinação final pela Klabin, via gerenciadora de resíduos sólidos a ser 
contratada pela proprietária do canteiro de obras. 
A Contratada e suas Subcontratadas somente poderão armazenar temporariamente e 
dar destinação final aos seus resíduos em locais planejados, adequados e aprovados 
pela área de Meio Ambiente, dentro de seus próprios canteiros (excepcionalmente), 
pois, a regra é que estes resíduos sejam depositados no pátio provisório já definido. 

Fontes de Geração 
Durante a construção da rodovia e da ferrovia serão gerados resíduos sólidos 
constituídos principalmente por resíduos de obra (entulhos), tais como, resíduos de 
madeira e concreto, e menores quantidades, os resíduos sólidos provenientes das 
operações de manutenção de máquinas e equipamentos, tais como, óleos lubrificantes 
usados, graxas, restos de tintas, sucatas metálicas, papel e papelão, vidros e plásticos.  

Classificação dos Resíduos 
A Norma ABNT NBR 10.004 classifica os resíduos sólidos quanto a sua 
periculosidade, ou seja, quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública. Esses resíduos são classificados em: Classe I – resíduos perigosos, Classe IIA 
– resíduos não perigosos e não inertes, e Classe IIB – resíduos não perigosos e inertes. 
Os resíduos da fase de obra são classificados da seguinte maneira: 
– Resíduos Classe I – Resíduos Perigosos: resíduo das oficinas (óleos lubrificantes), 

resíduo de serviços de saúde, resíduos radioativos, lâmpada fluorescente, pilhas e 
baterias. 

– Resíduos Classe II – Resíduos Não Perigosos: entulhos de obra, papel/papelão, 
plástico, sucata metálica, vidro, resíduo orgânico (resto de refeição), pneus 
inservíveis/borracha. 

Segregação dos Resíduos  
Durante a fase de obra será implantada a coleta seletiva dos resíduos sólidos, onde 
serão utilizados recipientes apropriados e identificados de acordo com o padrão de 
cores já utilizados pela Klabin, conforme apresentado na Tabela a seguir. 
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Tabela 1.3.8/1.  Padrão de cores para armazenamento de resíduos. 

 

 
Será de responsabilidade da contratada e suas subcontratadas a segregação 
(separação), por classes e respectiva retirada de impurezas presentes nos resíduos 
(madeira e agregados) para destinação ao pátio provisório designado pela Klabin. 

Acondicionamento, Armazenamento e Transporte  
O acondicionamento dos resíduos será realizado em coletores adequados, de tal forma 
que elimine os riscos à saúde humana e ao meio ambiente.  
O  armazenamento  temporário  dos  resíduos  estará  de  acordo  com  as  Normas  ABNT  
NBR 11.174 – Armazenamento de Resíduos classes IIA – não inertes e IIB – inertes e 
ABNT NBR 12.235 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos. 

Os resíduos de serviço de saúde serão coletados, acondicionados, armazenados e 
transportados, de acordo com as Normas ABNT NBR 12.809 – Manuseio de resíduos 
de serviços de saúde – Procedimento e ABNT NBR 12.810 – Coleta de resíduos de 
serviços de saúde – Procedimento e Resolução CONAMA nº 358/05, bem como RDC 
ANVISA nº 306/2004. 
O transporte dos resíduos sólidos será realizado por empresa contratada e licenciada 
para essa atividade. 

Destinação/Disposição dos Resíduos 
Resíduos de Obra (Entulhos) 
Os entulhos de obras (bloco, concreto, tijolo, madeira), os quais não tenham condições 
de serem reutilizados ou reciclados, serão encaminhados para o aterro de obras 
localizado na área da futura fábrica da Klabin. 

O Aterro de Obras terá área estimada de 20.000 m² e será projetado para uma 
capacidade de 40.000 m³. 

Serão construídos drenos de fundo para recolher as águas pluviais, os quais serão 
instalados no eixo longitudinal do aterro, visando evitar o arraste de sólidos, está 
sendo prevista a instalação de um filtro na última tubulação de drenagem, antes de ser 
enviado ao corpo d’água receptor. 

Os taludes terão inclinação de 1:2 e serão devidamente compactados. Os lados 
externos dos taludes serão gramados, visando evitar erosão. Haverá rampas para dar o 
acesso aos caminhões ao interior do aterro. 

 
 

Resíduo Cor 

Papel / Papelão / Plástico / Vidro Azul 

Metais Vermelho 

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 

Não reciclável/orgânicos Verde 

Resíduo de obra civil Cinza 
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Demais Resíduos 
Os resíduos sólidos com características orgânicas provenientes do restaurante/ 
refeitório (restos de alimentos) serão destinados à compostagem. 
Os resíduos provenientes dos sanitários e vestiários e serão encaminhados para aterro 
industrial da Klabin. 
Alguns resíduos como papel/papelão, plástico, sucata metálica, vidro, pneus 
inservíveis/borracha e óleo lubrificante usado serão destinados à reciclagem. 
Resíduos de serviço de saúde, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias serão 
destinados às empresas especializadas. 
Resíduos radioativos que porventura sejam gerados na fase de obras serão enviados ao 
Bunker existente na fábrica existente da Klabin, e posteriormente encaminhados ao 
CNEN. 

1.3.9 Emissões Atmosféricas 
Estima-se um aumento das emissões de material particulado (emissão fugitiva de 
poeira) na fase inicial da implantação, com destaque para as atividades de 
terraplenagem, movimentação de maquinários e tráfego de caminhões, limpeza da 
base para implantação das obras. 
A ocorrência de elevados níveis de material particulado pode diminuir a visibilidade 
na área, prejudicando o tráfego de veículos e aumentando o risco de acidentes e risco 
da saúde humana. 

Portanto,  durante  as  obras,  o  solo  dos  acessos,  vias,  canteiros  de  obras  e  demais  
superfícies passíveis de geração de emissões fugitivas de poeira deverão ser 
umidificadas com aspersões periódicas. 
A utilização de veículos e equipamentos com motores a combustão na fase de 
implantação das obras acarretarão em um incremento não significativo na qualidade 
do ar, o qual não alterará os padrões de qualidade. Os principais gases poluentes 
emitidos  por  esses  equipamentos  são:  monóxido  de  carbono  (CO),  material  
particulado (MP), o compostos orgânicos usualmente chamados de hidrocarbonetos e 
óxidos de nitrogênio (NOx). 
Todos esses poluentes, quando presentes na atmosfera em quantidades elevadas, acima 
dos padrões de qualidade do ar, podem causar danos à saúde da população e a flora 
exposta a tal risco. 

Em caso de poluição atmosférica por queima de diesel nas máquinas e veículos, a 
empresas contratadas e subcontratadas fica sujeita ao monitoramento de fumaça preta 
(escala Ringelmann) pela Klabin, por amostragem, e adequar seus equipamentos caso 
estejam inadequados para uso. 

Como medida mitigadora deverão ser adotadas as seguintes ações: 

 Cobrir a carga de caminhões que transportam terra, rochas e todo material 
pulverulento; 

 Incentivar a circulação dos veículos em baixa velocidade para evitar a emissão de 
poeira e material particulado; 

 Monitorar a emissão de fumaça preta através da escala de Ringelmann e 
estabelecer medidas de controle quando necessário; 
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 Adotar programa interno de fiscalização da correta manutenção da frota quanto à 
emissão de fumaça preta, conforme Portaria IBAMA nº. 85, de 17 de outubro de 
1996; 

 Seguir o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos. 

1.3.10 Geração de Ruído 
As fontes de emissão de ruídos associadas às atividades de implantação do 
empreendimento serão provenientes da movimentação de veículos e equipamentos 
pesados, além de ruídos típicos de obras civis como furadeiras, lixadeiras, serras 
elétricas, compressores, sopradores, dentre outros equipamentos e máquinas. 
As emissões de ruído variam conforme as operações e o ritmo de desenvolvimento da 
obra. As máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação emitem ruídos 
próximos de 100 dB. 

A determinação do impacto relativo à poluição sonora está associada ao grau de 
exposição de pressão sonora nos receptores (seres humanos e fauna), como resultado 
final do processo de lançamento/emissão e sua dispersão e transporte.  
Os impactos relativos ao comprometimento da qualidade ambiental, decorrentes da 
fase de implantação do empreendimento, dependem basicamente dos níveis de 
emissão de ruído e das distâncias dos receptores em relação às fontes de emissão da 
área em análise. 
De acordo com o Laudo de ruídos realizado na área de influência do traçado do ramal 
rodoviário, os níveis de ruído da região são de baixa intensidade, em função de não 
haver na região atividade industrial e comercial significativa. 

Segundo o Diagnóstico Ambiental, a ocupação humana mais próxima do 
empreendimento, conforme os dados do IBGE encontra-se a 300 metros no povoado 
de Imbauzinho, próximo ao projeto de rodovia. 
Sempre que aplicável, serão instalados supressores de ruídos, abafadores, barreiras, ou 
ocorrerá enclausuramento dos equipamentos como forma de reduzir a pressão sonora 
pelo controle do ruído na fonte. 

Seguir o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos. 
Rodízio na operação de equipamentos, caso os níveis de ruído ultrapassem os valores 
aceitáveis. 
Evitar a realização de trabalhos em períodos noturnos. 

Estes ruídos serão controlados de acordo com os limites previstos na Norma NR – 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Norma da ABNT (NBR 
10.151) para os períodos diurnos e noturnos. 

Monitoramento 
O monitoramento de ruído na fase de implantação será realizado nos locais descritos 
na Tabela a seguir. 

 
 

 
Tabela 1.3.10-1. Pontos de Medição de Ruído 
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Ponto Descrição Coordenadas  
S O 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada 
Minuano 24°16'32.20"S 50°52'59.30"O 

02 Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano 
com a Estrada Estratégica PR 160 24°17'5.20"S 50°50'20.30"O 

03 Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido 
estrada Estratégica PR 160 24°14'8.90"S 50°47'0.30"O 

04 
Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a 

Linha de Energia Elétrica, em frente a uma 
propriedade 

24°14'36.50"S 50°44'51.90"O 

05 Ponto localizado no meio da futura estrada da 
Margem Direita 24º15’33.65”S 50º39’55.90”O 

06 Ponto localizado próximo a PR 160 24º15’50.05”S 50º36’1.32”O 

07 Ponto localizado na comunidade Campina dos 
Pupos 24°13’29.06”S 50°44’18.77”O 

 

 
Figura 1.3.10-1: Localização dos pontos de medição de ruído e o traçado previsto da 
ferrovia (amarelo) e da rodovia (lilás). 

Haverá um ponto de medição de ruídos na comunidade de Campina dos Pupos, 
próxima ao empreendimento. 

1.3.11 Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
O compromisso da Klabin é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável 
para todos os funcionários e empregados ou subcontratados de Prestadores de Serviços 
que estejam desempenhando atividades na empresa. Desta forma, a Klabin tem 
trabalhado com a principal norma de gestão de segurança e saúde ocupacional 
(OHSAS 18001) através do seu Sistema Integrado de Gestão – SIG. 

Para a temática de Segurança e Saúde Ocupacional foi elaborado um PBA específico 
denominado Programa de Segurança do Trabalhador. 
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1.4 Forma de Registro 
Todos os procedimentos adotados, os indicadores de desempenho e relatórios técnicos 
estarão disponíveis no Departamento de Meio Ambiente da unidade fabril da Klabin, 
em Ortigueira-PR. 

1.5 Responsáveis 
Klabin, empresas contratadas e subcontratadas. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
Durante a fase de implantação do empreendimento, até a desmobilização do canteiro 
de obras. 
O valor estimado é de R$ 200.000,00 com prazo de implementação pela Gerência 
Corporativa de Meio Ambiente da Klabin de dezembro de 2012 até dezembro de 
2014. 

1.7 Referências 

 Caderno de Requisitos Mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional para a Contratada; 

 Manual do Sistema Integrado de Gestão; 

 Normativa de Gerenciamento de Implantação. 
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1 PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS 

1.1 Justificativas 
A fase de implantação do ramal rodoviário e ferroviário representa o surgimento de 
postos de trabalho temporários, seja para mão de obra diretamente vinculada ao 
empreendimento, seja indiretamente, para suprimento de insumos, serviços e consumo 
dos trabalhadores.  

A mão de obra necessária para a fase de implantação da rodovia é estimada em 
aproximadamente 180 pessoas. Para implantação do ramal ferroviário, está prevista a 
mão de obra aproximada de 200 empregos. 
Esta estimativa de empregos se refere pico da obra e grande parte desse contingente 
será recrutado preferencialmente no Estado do Paraná. Para tanto, a Klabin fechou 
acordo com as agências dos trabalhadores das principais cidades do estado. Os 
profissionais recrutados fora da região circunvizinha serão hospedados em residenciais 
da Klabin. Esta ação tem a finalidade de evitar impacto sócio econômico e, ainda, 
fornecer moradias com qualidade e conforto seguindo as recomendações e 
especificações da NR18 e NR24. 

Na conclusão das obras de implantação da rodovia e da ferrovia, ocorrerá à 
desmobilização da mão de obra contratada para tal atividade. Grande parte deste 
contingente será remanejada por suas respectivas empresas migrando para outras 
atividades em outras localidades, assim trabalhadores não residentes na região 
deverão, gradativamente, regressar aos seus locais de origem. 
Para o gerenciamento desta desmobilização a Klabin estruturou e customizou 
programa informatizado para o Gerenciamento de Pessoas (SENIOR) o qual, entre 
outras funcionalidades de gestão, receberá com antecedência informação das 
contratadas e subcontratadas no que se refere à mobilização e desmobilização de 
trabalhadores o que garantirá melhor controle destes processos.  

Assim sendo, o presente PBA apresenta as diretrizes da desmobilização da mão de 
obra contratada durante as obras da Klabin. 

1.2 Objetivo 
O objetivo é evitar que ao final do empreendimento, trabalhadores desmobilizados 
venham a permanecer na região, passando a ocupar áreas de forma irregular, 
impactando demograficamente a região. 

1.3 Metodologia 
Toda a desmobilização de colaboradores deverá ser informada à CSPP – Central de 
Serviços do Projeto Puma em até 24 horas após a desmobilização com a devolução de 
crachá e demais documentos comprobatórios rescisórios (obrigações acessórias) a 
constatação da não entrega documental pós-desmobilização implicará na aplicação de 
multa a empresa de R$50,00 (Cinquenta Reais) por trabalhador/crachá não devolvido 
e demais documentos comprobatórios de desmobilização não entregues.  
Ao  final  de  cada  mês,  crachás,  operacionais  sem  acesso  a  mais  de  30  dias,  sem  
justificativa, serão considerados desmobilizados e, portanto, os crachás serão 
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inativados ocorrendo a cobrança de multa a contratada e ou subcontratada pela 
inadimplência de informação quanto a desmobilização.  

Embora a legislação permita que as rescisões sejam pagas em até (10 dias), no Projeto 
Puma, as empresas deverão planejar as desmobilizações com antecedência efetuando 
antecipadamente os provisionamentos de forma que os pagamentos sejam efetuados 
imediatamente após a desmobilização. 

Retorno ao Local de Origem 
Todos os trabalhadores contratados a serviço da implantação da rodovia e ferrovia 
terão direito a passagem de retorno ao local de origem (local de contratação). Esta 
regra  somente  se  aplica  se  o  contratado  foi  recrutado  fora  do  local  de  realização  da  
obra. Para tanto a empresa contratante deverá entregar termo do local de contratação 
ao trabalhador no momento do recrutamento a ser entregue na CSPP – Central de 
Serviços do Projeto Puma. Este benefício deverá ser concedido sempre em passagem e 
nunca em espécie. Na desmobilização caso o trabalhador não retorne ao local de 
origem a empresa contratante deverá informar a CSPP enviando termo de opção do 
contratado em não retornar ao local de origem (procedência), porem, isto não lhe 
confere o direito de receber o valor em espécie.  

1.4 Forma de Registro 
Todos os registros referentes à desmobilização de pessoas estarão disponíveis na 
unidade fabril da Klabin em Ortigueira, junto à equipe de Recursos Humanos local. 

1.5 Responsáveis 
Klabin e empresas parceiras. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
Este programa ocorrerá no período de implantação do ramal rodoviário e ferroviário, 
onde poderá ocorrer desmobilização de pessoas, de julho de 2013 até julho de 2014. 
Não haverá custos para este programa de desmobilização de pessoas. 

1.7 Referências 
– Documento GPJMA-110008 - Normativa de Gerenciamento de Implantação 

PROJETO PUMA. 
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Anexo 3 - Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário 
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1 PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS DO SISTEMA 
VIÁRIO  

1.1 Justificativa 
A nova fábrica da Klabin demandará transportes de matéria prima, de outros insumos, 
de produtos e de pessoal. Assim sendo, foi realizado um estudo sobre a avaliação dos 
impactos no sistema viário da região. 

No cenário atual, as rodovias do entorno do local previsto para a instalação da nova 
unidade da Klabin apresentam boas condições de circulação, baixos volumes de 
tráfego e consequentemente, bons níveis de serviço de tráfego. Os estudos indicaram 
que o tráfego gerado com o empreendimento, nas condições atuais da rede de 
transporte, deverá alterar o padrão de tráfego mantendo níveis de serviço com tráfego 
com fluxo estável. 

Assim sendo, o presente Programa de Mitigação das Interferências do Sistema Viário 
faz-se necessário em função do aumento do fluxo de veículos leves e pesados, como 
máquinas, caminhões e ônibus, nas vias de acesso durante as fases de implantação e 
operação deste empreendimento. Na fase de implantação, a obra exigirá equipamentos, 
materiais para construção, maquinário, insumos e pessoal contratado. 

1.2 Objetivos  
Esse Programa tem como objetivo promover melhorias na operação do sistema viário 
local  através  de  treinamento  dos  funcionários  e  dos  prestadores  de  serviço  quanto  à  
direção defensiva e legislação de trânsito, além da melhoria na sinalização de trânsito 
nas  vias  de  acesso  e  próximo  à  área  do  canteiro  de  obras  do  ramal  rodoviário  e  
ferroviário. 

1.3 Metodologia 
Os prestadores de serviço durante a fase de obras da rodovia e ferrovia receberão 
informações sobre direção defensiva, legislação de trânsito, e treinamento quanto às 
regras de trânsito nas vias de acesso ao empreendimento e quanto às rotas de tráfego 
permitidas no município e região. 

Serão  instaladas  sinalizações,  para  cumprimento  da  legislação  vigente,  em  toda  a  
extensão das vias existentes de acesso a nova fábrica, bem como nas proximidades do 
empreendimento instruindo os motoristas e pedestres, proporcionando maior segurança 
no trânsito local e a redução dos riscos de acidentes. 

Além da implantação do ramal rodoviário, também serão realizadas melhorias nas 
estradas da Campina dos Pupos, Estratégica e Minuano, tais como, alargamento, 
pavimentação primária, sinalização e drenagem. Estas obras visam melhorar as 
condições de tráfego, reduzir os riscos de acidentes, reduzir distância de transportes da 
madeira até a fábrica e aliviar a estrutura viária existente na região de Telêmaco Borba 
e Ortigueira. 
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Figura 1.3/1. Alguns dos vários modelos de sinalização de trânsito que serão 
instaladas nas imediações do empreendimento. 
 
As ações deste Programa serão: 

– Elaborar treinamento de funcionários e prestadores de serviço; 
– Realizar os treinamentos de funcionários e prestadores de serviço; 

– Realizar campanhas de conscientização; 

– Monitorar a eficácia dos treinamentos e campanhas; 
– Instalação de sinalizações de trânsito; 

– Propor e analisar as possíveis medidas de melhoria. 

 
O público alvo deste programa serão os prestadores de serviço da implantação do 
ramal rodoviário e ferroviário da Klabin.  
O público na área de influência do empreendimento também será beneficiado com as 
ações de melhoria do trânsito local. 

1.4 Formas de Registro 
Os funcionários da Klabin e prestadores de serviços receberão treinamento, conforme 
descrito na metodologia do Programa. 

A forma de registro para o programa de mitigação das interferências do sistema viário 
será: 

– Relatório de ações realizadas. 
Todos os relatórios técnicos estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no 
município de Ortigueira. 
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1.5 Responsáveis  
O empreendedor juntamente com empresas parceiras de treinamento. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
As obras de melhorias nas estradas serão realizadas no período de implantação da 
fábrica (dezembro de 2012 a dezembro de 2014). 
O valor estimado é de: 

– Melhorias nas estradas existentes: R$ 67 milhões; 
– Ramal rodoviário e ponte sobre o rio Tibagi ligando a fábrica de Telêmaco com a 

nova fábrica de Ortigueira: R$ 48 milhões. 

1.7 Referências 
– Anexo V – Estudo de Tráfego, Volume IV – Estudos Complementares do 

EIA/RIMA Industrial da Klabin.  
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1 PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

1.1 Justificativa 
O ramal rodoviário e ferroviário, por ser um modal de transporte de substâncias 
químicas perigosos, deve ser operado, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões 
considerados toleráveis, razão pela qual um Plano de Emergência e Contingência deve 
ser implementado e considerado nas atividades, rotineiras ou não. 

1.2 Objetivos 
O objetivo do Plano de Emergência e Contingência é prover uma sistemática voltada 
para o estabelecimento de requisitos contendo orientações gerais de gestão, com vistas 
à prevenção de acidentes. 

1.3 Metodologia 
Rodovia 
A Klabin, empenha-se no sentido de prevenir incidentes e acidentes no transporte de 
produtos de alto risco e na realização de transportes associados a riscos ocupacionais 
significativos. Para tanto, têm desenvolvido atividades de educação, monitoramento e 
parceria com os seus prestadores de serviço (transportadores especializados). 

As transportadoras que atendem a Klabin devem fornecer à área da Logística Interna 
da Klabin as rotas a serem seguidas desde a origem até a entrega do produto, 
mencionando pontos de apoio rodoviários, seus respectivos meios de comunicação e 
responsáveis. Quando necessário, caberá aos bombeiros, efetuar monitoramento nas 
rotas a cada 06 meses. 
Todos os veículos de carga que atendam a Klabin devem apresentar o certificado de 
capacitação para o transporte de produtos de alto risco, expedido por órgão 
credenciado pelo INMETRO, tanto para a carreta como para o cavalo. 

Todos os veículos devem utilizar mangotes específicos para cada tipo de produto. 
Os motoristas e ajudantes devem, obrigatoriamente, portar os EPI’s adequados aos 
trabalhos normais, passíveis de fiscalização pela Klabin, e tê-los disponíveis para os 
casos de emergência. 

Sempre que necessário, a empresa deve comprovar, através de evidência objetiva, o 
treinamento quanto ao uso dos equipamentos a serem utilizados em situação de 
emergência pelos seus motoristas e ajudantes, conforme determina o Decreto 
Regulamentar nº 96.044/88, além de comprovar também o treinamento específico 
quanto ao correto manuseio, transporte e armazenamento de cada produto 
transportado, nos termos da legislação vigente. 

Ferrovia 
A Klabin, empenha-se no sentido de prevenir incidentes e acidentes no transporte de 
produtos de alto risco e na realização de transportes associados a riscos ocupacionais 
significativos. Para tanto, têm desenvolvido atividades de educação, monitoramento e 
parceria com os seus prestadores de serviço (transportadores especializados). 
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O transporte, por via férrea, de produtos, que, por suas características, sejam perigosos 
ou representem riscos para a vida e a saúde das pessoas, para a segurança pública, para 
o  meio  ambiente  ou  para  a  própria  ferrovia,  fica  submetido  às  regras  e  aos  
procedimentos estabelecidos no Decreto nº 98.973/1990 que aprova o transporte 
ferroviário de produtos perigosos. 
O transporte de produtos perigosos somente é realizado por vagões e equipamentos 
cujas características técnicas e estado de conservação possibilitem segurança 
compatível com o risco correspondente ao produto transportado. 

Sem prejuízo das inspeções rotineiras de manutenção, vagões e equipamentos 
utilizados no transporte de produtos perigosos são inspecionados periodicamente pela 
operadora da ferrovia ou entidade pela mesma reconhecida, atendendo aos prazos e às 
rotinas recomendadas pelas normas de fabricação ou inspeção. 

O trem, quando transportando produtos perigosos, dispõe de: 

 conjunto de equipamentos para o atendimento a acidentes, avarias e outras 
emergências, indicado em norma brasileira;  

 equipamentos de proteção individual, de acordo com a norma brasileira ou, na falta 
desta, os especificados pelo fabricante do produto; 

 equipamentos de comunicações; e 
 materiais de primeiros socorros. 

A locomotiva-comandante é equipada com dispositivo de homem-morto e velocímetro 
registrador e conduzo conjunto de equipamentos de proteção individual destinado à 
equipagem e aparelho de comunicações. 

Os vagões e equipamentos que tenham sido utilizados no transporte de produtos 
perigosos somente serão usados, para quaisquer outros fins, após sofrerem completa 
limpeza e descontaminação. 
É proibida a circulação de vagões que apresentem contaminação em seu exterior. 

Os vagões e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos portam 
rótulo de risco e painéis de segurança específicos, de acordo com a Norma Brasileira – 
NBR 7500, enquanto durarem as operações de carregamento, estiva, transporte, 
descarregamento, baldeação, limpeza e descontaminação. 

Na formação dos trens que transportem produtos perigosos, são observadas as 
seguintes precauções: 

 os vagões transportando produtos que possam interagir de maneira perigosa com 
aqueles contidos em outros vagões devem estar separados destes por, no mínimo, 
um vagão contendo produtos inertes; 

 todos os vagões da composição, inclusive os carregados com outro tipo de 
mercadoria, devem satisfazer aos mesmos requisitos de segurança à circulação e 
desempenho operacional daqueles contendo produtos perigosos. 

É proibido o transporte de produtos perigosos em trens de passageiros ou trens mistos. 

Em trem destinado ao transporte de produtos perigosos não é permitida a inclusão de 
vagão-plataforma carregado com toras, trilhos, grandes peças ou estruturas. 

O trem transportando produtos perigosos é inspecionado pela Klabin ou Operadora 
parceira para verificar sua conformidade, bem assim nas instruções complementares e 
demais normas aplicáveis ao produto: 
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 antes de iniciar viagem; 
 em locais previamente especificados pela ferrovia; e 
 quando houver suspeita de qualquer fato anormal. 

A Klabin ou Operadora parceira dá prévio conhecimento da circulação de trem com 
produtos perigosos a todo pessoal envolvido nesse transporte, instruindo-o sobre as 
medidas operacionais a serem adotadas e definindo as responsabilidades. 
Nos despachos de produtos perigosos em tráfego mútuo, a Klabin ou Operadora 
parceira de origem avisa, com a devida antecedência, às demais operadoras 
interessadas, para que estas possam providenciar, em tempo hábil, a continuação do 
transporte com presteza e segurança. 
Salvo imposição de sinalização ou motivo de força maior, os trens ou vagões e 
equipamentos com produtos perigosos não podem parar e estacionar ao longo da linha 
nos seguintes casos: 

 ao lado de composição ou carros de passageiros e vagões com animais ou outros 
vagões com produtos perigosos; 
 em locais de fácil acesso público; 
 em passagens de nível. 

1.4 Registro 
O Programa de Emergência e Contingência fica registrado em forma de relatório e 
estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no município de Ortigueira, junto à 
equipe de Meio Ambiente local e estarão à disposição para consulta. 

1.5 Responsáveis 
Klabin e operadora do Ramal Ferroviário. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
Este plano será aplicado e revisado sistematicamente durante toda vida útil do Ramal 
Rodoviário e Ferroviário. 
O valor estimado é de R$100.000,00 por ano, levando em consideração somente os 
investimentos a serem realizados com a contratação de consultoria especializada para 
revisão do Estudo de Análise de Risco, treinamento da brigada de emergência e 
incêndio e realização dos simulados de emergência. 

1.7 Referências 

 Decreto nº 98.973/1990 - Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de 
Produtos Perigosos e dá Outras Providências. 

 Norma ABNT NBR 7500/2011: Identificação Para o Transporte Terrestre, 
Manuseio, Movimentação e Armazenamento de Produtos. 
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Anexo 5 - Programa de Gerenciamento de Emissões de Ruídos na fase de operação
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1 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RUÍDOS (OPERAÇÃO) 

1.1 Justificativa 
O presente Programa de Monitoramento de Ruído faz-se necessário para avaliação, 
monitoramento e controle dos ruídos gerados durante a operação do ramal rodoviário e 
ferroviário. 

1.2 Objetivos 
Esse Programa tem como objetivo monitorar os ruídos gerados pela operação do ramal 
rodoviário e ferroviário, de tal forma a minimizar a alteração do nível de ruído da 
região e atendimento à legislação vigente. 

1.3 Metodologia 
Em cada ponto de medição, serão feitas medições de nível sonoro, com um período de 
amostragem de 5 minutos, até se obter a completa estabilização dos resultados 
medidos nesse intervalo de tempo. Caso esta estabilidade não seja atingida, deverá se 
estender o período de medição pelo tempo que for necessário, até 10 minutos. O 
equipamento de medição deve realizar automaticamente a análise estatística dos 
dados, fornecendo, entre outros parâmetros, o Leq (nível equivalente contínuo), que é o 
índice de referência legal para o caso em análise, o L90 (ruído de fundo), e o L10.  
As emissões de ruído serão monitoradas e controladas, de forma a atender os 
requisitos estabelecidos pela Norma NBR 10.151 (ABNT) e a Resolução CONAMA 
nº01/90, visando o conforto da comunidade e atendimento legal.  

Serão utilizados os seguintes equipamentos de medição, conforme descritos a seguir: 
1) Medidor  de  Nível  Sonoro  de  tipo  I,  com  análise  estatística  de  dados  e  memória  

para registro de leitura. Deverá apresentar certificado de calibração emitido por 
laboratório pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 
credenciamento emitido pelo Cgre/Inmetro; 

2) Calibrador Acústico de tipo I, conforme norma da IEC 60651 e 60804.  Deverá 
apresentar certificado de calibração emitido por laboratório pertencente à RBC – 
Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento emitido pelo 
Cgre/Inmetro; 

3) Software para conexão do medidor de nível sonoro com computador e análise de 
resultados; 

4) GPS 

Nos laudos de medição – um para cada ponto e instante de amostragem – devem 
constar os parâmetros acústicos medidos (Leq,  L10 e  L90); data e hora de medição; 
registro gráfico do nível de ruído a cada segundo, constando de curva do Leq 
acumulado demonstrando a estabilização da amostragem; dados de calibração e escala 
do aparelho; coordenadas geográficas do ponto; observações sobre localização e 
condições de medição; fotografia do local exato. 

Essas emissões deverão ser analisadas de acordo com os seguintes valores: 
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Tabela 1.3-1. Nível de critério de avaliação para ambientes externos. 

Tipos de áreas Diurno (dBA) Noturno (dBA) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 
de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151 

O monitoramento será realizado nos pontos apresentados na Tabela a seguir. 
 
Tabela 1.3-2. Pontos de Medição de Ruído 

Ponto Descrição 
Coordenadas  

S O 

01 Ponto localizado próximo a BR 376, na Estrada 
Minuano 24°16'32.20"S 50°52'59.30"O 

02 Ponto localizado no cruzamento da Estrada Minuano 
com a Estrada Estratégica PR 160 24°17'5.20"S 50°50'20.30"O 

03 Ponto localizado na Estrada da Campina, sentido 
estrada Estratégica PR 160 24°14'8.90"S 50°47'0.30"O 

04 
Ponto localizado na Estrada da Campina, próximo a 

Linha de Energia Elétrica, em frente a uma 
propriedade 

24°14'36.50"S 50°44'51.90"O 

05 Ponto localizado no meio da futura estrada da 
Margem Direita 24º15’33.65”S 50º39’55.90”O 

06 Ponto localizado próximo a PR 160 24º15’50.05”S 50º36’1.32”O 

07 Ponto localizado na comunidade Campina dos 
Pupos 24°13’29.06”S 50°44’18.77”O 
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Figura 1.3-1. Localização dos pontos de medição de ruídos 

 

1.4 Forma de Registro 
Todos os procedimentos adotados, os indicadores de desempenho e relatórios técnicos 
estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no município de Ortigueira. 

1.5 Responsáveis 
Klabin. 

1.6 Cronograma físico financeiro 
Permanente, iniciando na implantação do empreendimento. Frequência anual, com 
custo aproximado de R$ 50.000,00/ano. 

1.7 Referências 
– Anexos – Laudo de Ruído, Volume IV – Laudos do EIA/RIMA do Ramal 

Rodoviário e Ferroviário;  
– Resolução CONAMA nº01/90; 

– Norma NBR 10.151 (ABNT). 
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Anexo 6 - Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais
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1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS 

1.1 Justificativa 
Na fase de implantação do ramal rodoviário e ferroviário serão gerados diversos tipos 
de resíduos sólidos e líquidos, como plástico, metal, vidro, papel, madeira, tinta, 
argamassa e concreto endurecido, solvente, óleo lubrificante, lâmpadas, baterias, 
pilhas, etc. 
A destinação inadequada dos resíduos sólidos e líquidos, a falta de manutenção de 
veículos e equipamentos, e a existência de procedimentos inadequados podem 
comprometer a qualidade das águas superficiais. 

Na fase de operação da rodovia e da ferrovia poderão ocorrer 
vazamentos/derramamentos acidentais de produtos químicos, óleo diesel, óleo 
lubrificante e esgoto sanitário. Essas ocorrências poderão alterar a qualidade das  
águas superficiais. 

O monitoramento visa, além disso, suprir a necessidade de se documentar as ações do 
empreendimento sobre o meio ambiente. Conforme previsto na Resolução CONAMA 
nº 01/86, o monitoramento ambiental proporciona para as diversas partes envolvidas 
(empreendedor, órgãos setoriais, instituições científicas e sociedade) o 
acompanhamento e supervisão do funcionamento do empreendimento. 

1.2 Objetivos 
Visando o monitoramento dos impactos no meio físico e o atendimento da legislação 
vigente, na fase de operação do empreendimento, será implantado o Programa de 
Monitoramento de Águas Superficiais que permitirá o conhecimento e 
acompanhamento da qualidade das águas do rio Tibagi (rodovia) e no córrego 
próximo ao ramal ferroviário, por meio de um método de investigação direta. 
Esse monitoramento visa verificar se as águas do rio Tibagi e dos córregos que 
margeiam a ferrovia atendem aos padrões de qualidade conforme requisitos das 
Resoluções CONAMA 357/05 e 430/11. 

1.3 Metodologia 
 
Locais de Amostragem 
Foram definidos 2 pontos de monitoramento no rio Tibagi, sendo um a montante e 
outro  a  jusante  da  ponte  sobre  o  rio  Tibagi,  e  4  pontos  que  margeiam  o  traçado  da  
ferrovia. 
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Tabela 1.3-1: Dados da coleta e dos pontos de água superficial. 

Ponto Descrição 
Coordenadas  

S O 

01 
Córrego localizado ao lado de uma 
propriedade de cultivo de alface, na 

Estrada Estratégica PR 160. 
24°14'47.70"S 50°51'26.10"O 

02 
Córrego localizado na Estrada da 
Campina a caminho da Estrada 

Estratégica PR 160. 
24°13'41.90"S 50°47'30.80"O 

03 
Córrego próximo a uma 

propriedade localizada na 
comunidade Campina dos Pupos. 

24°13'4.80"S 50°44'27.80"O 

04 
Córrego localizado na Estrada da 

Campina a caminho da comunidade 
Lajeado Bonito. 

24°12'40.70"S 50°44'23.20"O 

05 Rio Tibagi – jusante da futura ponte 24º12’42,92”S 50º41’15.23”O 

06 Rio Tibagi – local da futura ponte 24º14’11.24”S 50º42’8.24”O 

 

 
Figura 3-1: Localização dos pontos de coleta de água superficial e o traçado previsto da 
ferrovia (amarelo) e da rodovia (rosa). 

 

Coleta e Preservação de Amostras 
As amostras serão coletadas e preservadas segundo método 1060 do “Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 22th Edition” (APHA, 2005). 
Após estes procedimentos, as amostras serão enviadas para análise, respeitando-se o 
holding-time de cada parâmetro, ou conjunto deles. 
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Parâmetros de Amostragem 

Foram estabelecidos os seguintes parâmetros representativos da qualidade de água de 
monitoramento: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, DQO, DBO, sólidos 
dissolvidos totais, sólidos suspensos totais, turbidez, nitrogênio, fósforo, óleos e 
graxas, coliformes fecais e totais, cálcio e cloretos. 

 
Frequência de Amostragem 

A frequência de amostragem deverá ser semestral nos 2 (dois) primeiros anos. Após 
este período, deverá ser anual. 

 
Análises Físico-Químicas e Apresentação de Laudos 

Os métodos das análises físico-químicas seguirão os estabelecidos pelo Standard 
Method for the Examination of the Water and Wastewater, 22ª. Edição. O quadro 
abaixo apresenta os referidos métodos de análise. 

Parâmetro Método de Referência 

pH SMWW 4500-H B 

Temperatura SMWW 2550 B 

Oxigênio Dissolvido SMWW 4500 O G 

Alcalinidade Total SMWW 2320 B 

Dureza Total SMWW 2340 C 

Turbidez SMWW 2130 B 

Condutividade SMWW 2510 B 

Ferro Dissolvido SMWW 3111 B 

Manganês SMWW 3111 B 

Sulfato SMWW 4500 SO4
2- 

Sólidos Dissolvidos Totais SMWW 2540 C 

Sólidos Suspensos Totais SMWW 2540 D 

Fósforo Total SMWW 4500 P 

Nitrogênio total SMWW 4500 N 

Cor Verdadeira SMWW 2120 C 

Demanda Química de Oxigênio SMWW 5220 C 



128069.10-1000-M-1500 
 

 Anexo 6 
 
 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio SMWW 5210 B 

Óleos e Graxas SMWW 5520 D 

Coliformes Totais e termotolerantes SMWW 9221 E 

As análises físico-químicas das amostras deverão ser realizadas por laboratórios 
acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de 
cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios aceitos pelo 
IAP. 

Os laudos com os resultados deverão ser assinados por um responsável da área 
química,  que  seja  pertencente  a  um  órgão  de  classe  (CRQ  –  Conselho  Regional  de  
Química, por exemplo). 
Os resultados devem ser comparados com a legislação vigente, de acordo com os 
padrões estabelecidos para corpos d´água Classe 2 – Águas Doces, da Resolução 
CONAMA nº 357/2005. 

1.4 Forma de Registro 
Os relatórios ficarão arquivados na unidade fabril da Klabin em Ortigueira e ficará à 
disposição do órgão ambiental. 

1.5 Responsáveis 
Klabin. 

1.6 Cronograma físico-financeiro 
O Programa será executado a partir da fase de implantação e operação do 
empreendimento. O investimento estimado é de R$ 100.000,00. 

1.7 Referências 

 Resolução CONAMA 357/05; 

 Resolução CONAMA 430/11; 

 Licença Prévia nº 31911, emitida pelo IAP, em 04/10/2012; 

 Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 22th Edition. 
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Anexo 7 - Programa de Educação Ambiental
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1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

1.1 Justificativa 
O Programa de Educação Ambiental é o conjunto de ações pedagógicas voltadas 
para os quadros funcionários envolvidos na implantação e operação do Ramal 
Rodoviário e Ferroviário, bem como a população residente nas proximidades do 
empreendimento, visando assegurar práticas coletivas afinadas com a preservação e 
proteção do meio ambiente em suas dimensões naturais e humanas.  
Todas as ações à serem desenvolvidas neste Programa são similares às ações em 
desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental da nova fábrica (Projeto 
Puma) e deverão ser desenvolvidas concomitantemente, uma vez que o público 
alvo das comunidades é o mesmo. 

Programa Caiubi 
O Programa Caiubi, iniciado em 2001, é iniciativa de Klabin SA, e é desenvolvido 
em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba – SEED/PR e 
com a Secretaria Municipal de Educação – Telêmaco Borba/PR. A partir do 
segundo semestre de 2004, tornou-se corporativo chamando-se Programa Caiubi e 
ganhando novo visual com a logomarca.  
As ações dos projetos são desenvolvidas por semestre. No primeiro semestre de 
cada ano, são trabalhadas as escolas estaduais, em parceria com o NRE – TB e no 
segundo semestre, as escolas municipais, em parceria com a SME – TB. 

A Klabin planeja continuar este programa envolvendo as comunidades da Área de 
Influência Direta (AID), ou seja, em Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira. 

As ações são planejadas antecipadamente em reuniões conjuntas com os 
responsáveis de cada localidade. 

Guardiões da Natureza 
Lançado em dezembro de 2007, o projeto pioneiro na formação de agentes 
ambientais, é desenvolvido com o objetivo de promover atividades de 
conscientização de crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente e 
formar multiplicadores de informação sobre o tema.  
As turmas são formadas por quarenta crianças com idades entre 10 e 14 anos, 
regularmente matriculadas nas escolas públicas de Telêmaco Borba.  Os 
participantes recebem treinamentos teóricos e práticos sobre preservação da 
natureza, legislação ambiental, aspectos da fauna e flora locais, primeiros socorros, 
civismo, moral e ética. A formação é realizada durante seis meses. 

Os integrantes do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde são responsáveis pela 
transmissão desses conceitos em atividades culturais diversas. A Klabin participa 
da elaboração da metodologia e do conteúdo transmitido, além de providenciar 
transporte, alimentação e espaço para aulas de educação ambiental em seu Parque 
Ecológico. Outros parceiros são a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o 
Instituto Ambiental do Paraná. 
A Klabin planeja expandir este programa envolvendo as comunidades de Telêmaco 
Borba, Imbaú e Ortigueira. 
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1.2 Objetivos 
O objetivo do programa é propiciar à comunidade informações sobre questões 
ambientais, contribuindo para a formação de um cidadão crítico e consciente, 
através da capacitação dos funcionários diretos e indiretos, comunidades da área de 
influencia direta e professores da rede de ensino estadual a desenvolverem 
atividades de educação ambiental, promovendo a conscientização da comunidade 
sobre a importância e a necessidade da proteção e conservação dos recursos 
naturais, levando-os a um comportamento ambientalmente correto e uma melhoria 
na qualidade de vida. 

1.3 Metodologia 
 

 Todos os funcionários diretos e indiretos a serem contratados para trabalhar 
no Ramal Rodoviário e Ferroviário, terão que passar pelo treinamento de 
integração, obrigatoriamente antes de iniciar as atividades, o qual contempla 
informações de saúde, segurança e de meio ambiente. 

 
 Estes treinamentos serão ministrados por profissionais capacitados nas áreas 

de saúde, segurança e de meio ambiente e também receberão uma cartilha 
contendo os principais conteúdos ministrados nos treinamentos. 

 
 Na cartilha de Boas Vindas é abordado o tema sobre pesca e caça, onde é 

proibido pescar com rede de malha fina, explosivos, cloro ou outros venenos; 
é proibido caçar animais silvestres; e deve-se respeitar a legislação vigente no 
que se refere à caça e a pesca. 

 
 A seleção e o desenvolvimento de fornecedores serão pautados em fatores 

técnicos, custo, qualidade e no atendimento de todas as obrigações legais, 
bem como no cumprimento de boas práticas sociais e ambientais. 

 
 As atividades da Klabin devem ser desenvolvidas em total harmonia com as 

comunidades onde estão situadas suas operações, interagindo de forma 
profissional e apoiando o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.  

  
 A Klabin tem o compromisso com a preservação do meio ambiente e com a 

qualidade de vida de seus empregados, de seus parceiros da cadeia produtiva 
e das comunidades onde mantém suas operações. 

 
 A Klabin promoverá programas internos de recreação e lazer nos Residenciais 

visando reduzir impactos destes residentes nas comunidades onde estiverem 
inseridos.  

 
 Todas as informações da Companhia a serem divulgadas à imprensa devem 

ser precisas e transparentes, devem estar de acordo com princípios alicerçados 
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na verdade e em conformidade com a legislação vigente. Serão feitas por 
empregados especialmente designados, de forma a manter a relação de 
confiança com os meios de comunicação e a imagem positiva da Companhia 
junto à opinião pública.  

 
 O uso, a venda ou a posse de bebidas alcoólicas ou drogas são proibidos nas 

dependências da obra do ramal rodoviário e ferroviário da Klabin, tornando 
seus empregados e terceiros contratados inaptos para o desempenho de 
qualquer atividade. Ninguém deve permanecer nas obras se estiver sob efeito 
ou afetado pelo uso de tais substâncias. O uso, a distribuição ou o porte de 
determinadas drogas não são tolerados no ambiente de trabalho. São 
permitidas atividades relacionadas ao laser, em horários específicos definidos 
pela empresa, desde que não sejam danosas aos empregados, clientes, 
fornecedores e comunidade. 

 
 Também haverão visitas monitoradas ao parque ecológico da Klabin, onde as 

escolas podem levar um grupo de até 30 alunos, para uma tarde de visitação 
no parque. A empresa fornece transporte e lanche para a escola. 

 

1.4 Registro 
Todos os registros do atendimento das demandas de partes interessadas, 
distribuição dos informes às comunidades de relacionamento da Klabin, reuniões 
realizadas para tratar de possíveis impactos na comunidade, procedimentos 
adotados, os indicadores de desempenho e relatórios técnicos estarão disponíveis na 
unidade fabril da Klabin em Ortigueira, junto à equipe de Recursos Humanos e 
Meio Ambiente local. 

1.5 Responsáveis 
Klabin. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
Permanente, iniciando na implantação do empreendimento. 

O valor estimado é de R$120.000,00 com prazo de implementação de dezembro de 
2012 até dezembro de 2014, com previsão de continuidade conforme demanda 
interna e externa. 

1.7 Referências 
- Programa Guardiões da Natureza; 

- Programa Caiubi; 
- Cartilha de Boas Vindas – Projeto Puma. 
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1 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

1.1 Justificativa 
O Plano de comunicação de implantação e operação do ramal rodoviário e ferroviário 
da Klabin consiste em um instrumento de planejamento designado a implementar 
ações preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias de impactos sociais e 
ambientais. Assim, o desafio e objetivo da Klabin S.A. no desenvolvimento do PCS é 
compreender e traduzir aflições e dúvidas das mais variadas, respondendo e 
esclarecendo os questionamentos de forma ágil; interagir com as comunidades 
vizinhas sobre a população, trabalhando para reduzir incômodos temporários sobre a 
população causados pela construção do ramal rodoviário e ferroviário, além de manter 
a sociedade informada a respeito do empreendimento por meio da divulgação 
sistemática dos mais relevantes indicadores sociais e ambientais. 

O  PCS  terá  sinergia  com  praticamente  todos  os  outros  programas  do  PBA,  já  que  
trabalhará os temas, conforme a execução destes.  

Este programa é desenvolvido em conjunto com o PCS da nova fábrica da Klabin em 
Ortigueira, PR. 

1.2 Objetivos 
O Programa de Comunicação Social do Projeto Puma tem a incumbência de manter 
todas as partes envolvidas e interessadas informadas e integradas ao processo de 
instalação e operação do complexo, por meio de ações de comunicação 
apropriadamente planejadas para os públicos-alvo e para as diferentes etapas do 
projeto. O principal objetivo é promover uma comunicação abrangente, segmentada e 
contínua na relação com os diversos públicos que estarão envolvidos no projeto do 
ramal rodoviário e ferroviário da Klabin S.A. 

Em resumo, as ações de comunicação social devem basear seus conteúdos e 
estratégias em distintas fases do empreendimento e nos seus diferentes públicos-alvo. 
Na etapa pré-construtiva com  informações  básicas  sobre  o  investimento,  a  
construção, geração de empregos, sobre impactos temporários e/ou permanentes 
(tráfego, saúde, segurança pública), eventuais situações de riscos, descrição das 
formas de comunicação interna com os trabalhadores (que deve permanecer em todas 
as fases) e comunicação externa com os diversos públicos; Na etapa da construção, 
ou seja, da obra propriamente dita - com informações de avanços da obra, informações 
gerais identificadas como de interesse da sociedade, indicadores socioambientais 
resultantes da construção da rodovia e rodovia, cronograma do empreendimento e 
acompanhamento dos impactos e da execução das medidas preventivas ou 
mitigatórias. E, por fim, na etapa de operação, com informações gerais sobre o ramal 
rodoviário e ferroviário, indicadores socioambientais diversos, os períodos de 
manutenção, acessos, dentre outras. 

A  proposta  geral  do  programa  é  estabelecer  um  instrumento  de  interação  entre  o  
empreendimento e a população residente nas áreas de influência do empreendimento - 
considerada primeira instância de alvo do programa - por meio de um diálogo 
transparente. A sociedade da AID, incluindo os poderes públicos municipais, 
instituições e sociedade em geral são consideradas partes interessadas e foco dos 
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programas, assim como o público interno - colaboradores ligados à implantação do 
Ramal Rodoviário e Ferroviário e fornecedores. 

O Programa de Comunicação Social contempla ações continuadas de divulgação de 
informações relacionadas ao andamento e execução da obra e mecanismos de consulta 
às comunidades e de retorno sobre seus questionamentos, além da divulgação de 
impactos, medidas mitigadoras e do andamento dos programas socioambientais 
relacionados. Do Programa também fazem parte atividades de gerenciamento de 
conflitos ocasionais quer podem surgir pelo impacto das obras. 

Objetivos específicos 
Podem ser elencados sistematicamente como objetivos específicos do programa:  

 Apresentar à comunidade os estudos que indicaram a viabilização 
socioambiental do empreendimento; 

 Apresentar os planos e programas de gestão ambiental e social; 
 Manter as populações da AID e AII (e as partes interessadas) correta e 

permanentemente informadas sobre o andamento do Ramal Rodoviário e 
Ferroviário e a implementação dos projetos ambientais previstos; 

 Identificar de antemão as partes interessadas no empreendimento, em 
especial a população lindeira, que poderão ser afetadas; 

 Estabelecer o Programa de Comunicação Social como fonte oficial de 
informações sobre o Ramal Rodoviário e Ferroviário, evitando a 
disseminação de informações e notícias equivocadas divulgadas por 
terceiros e que podem causar anseios ou dúvidas na comunidade, 
principalmente aquela que vive próximo ao local de implantação,  ou 
atrapalhar o andamento das obras; 

 Elaborar ferramentas de comunicação para divulgar e apoiar as ações 
necessárias à implantação da rodovia e ferrovia, buscando ampliar o grau de 
compreensão e conhecimento da população sobre as consequências 
socioambientais do empreendimento, sua importância e os benefícios 
esperados;  

 Ser instrumento de ligação entre a comunidade e a Klabin S.A. em situações 
determinadas e quando necessário; 

 Planejar de forma integrada as ações de comunicação, garantindo que a 
transmissão de informações sejam regulares, precisas e claras; 

 Assegurar, por meio de atividades e ferramentas de comunicação, a 
interação entre a Klabin, os residentes das áreas vizinhas do local de 
construção da rodovia e ferrovia, além de segmentos institucionais, poder 
público, instituições representativas, entidades ambientalistas – ONGs etc.; 

 Levantar a percepção das partes interessadas sobre o empreendimento e seus 
impactos; suas opiniões sobre os programas ambientais e sociais em 
desenvolvimento e medidas mitigadoras para que possam ser feitas 
adaptações ou revisões na condução destes (se possível e pertinente) em 
resposta às demandas levantadas; 

 Estabelecer um canal formal para recebimento de questionamentos, 
reclamações e sugestões por meio de procedimentos específicos para análise 
e resposta (Ouvidoria), buscando assim contribuir para a criação de um 
relacionamento construtivo entre a Klabin S.A. e empresas contratadas com 
a população da AID, entidades representativas, organizações 
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governamentais e não-governamentais a partir dos mecanismos da 
Ouvidoria; 

 Divulgar a importância estratégica do empreendimento como instrumento de 
desenvolvimento local e regional de uma região de baixo IDH; 

 Alinhar as informações relevantes de divulgação interna (fornecedores e 
trabalhadores da obra), especialmente aquelas pertinentes aos colaboradores 
da fase de construção do empreendimento, buscando com isso auxiliar no 
relacionamento de interação entre os colaboradores as comunidades da AID. 

 
Com base nos objetivos do programa as principais metas são: 

Transparência e abertura 

 Facilitar o acesso às informações que deverão atingir na totalidade os 
moradores da Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta 
(AID) e partes interessadas dos municípios da Área de Influência Indireta 
(AII); 

 Responder na totalidade as solicitações de informações e de 
questionamentos enviados por meio do sistema de Ouvidoria a ser 
implantado; 

 Prestar informações de forma clara e com linguagem e ferramentas de 
divulgação compatíveis com as características peculiares aos diferentes 
públicos; 

 Garantir aos diversos públicos o conhecimento das informações pertinentes 
ao  projeto,  de  maneira  a  possibilitar  a  todas  as  partes  interessadas  a  
compreensão dos benefícios, impactos, andamento dos programas 
ambientais e sociais. 

Participação 

 Promover a interação proativa com as comunidades e entidades 
representativas por meio de reuniões comunitárias periódicas, diálogos com 
lideranças e por meio de materiais de comunicação adequados e que 
divulguem os canais de comunicação existentes com a empresa. 

Padronização 

 Implantar procedimentos de comunicação que garantam que os 
interlocutores autorizados da empresa repassem informações alinhadas, sem 
incoerências ou ambiguidades. 

Abrangência 

 Garantir o acesso às informações pelo maior número possível de partes 
interessadas, utilizando os mais adequados meios de divulgação e a 
linguagem mais correta, a partir do levantamento preliminar do público-alvo 
da AID e seus perfis, indicadores levantados na Matriz de Materialidade do 
território. 

Redução de eventuais conflitos 

 Fornecer suporte para a prevenção ou minimização de potenciais conflitos 
ligados ao projeto, através de sua identificação prévia e da definição de 
estratégias de comunicação apropriadas para sua administração. 
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Além de aferir o cumprimento das metas, os mecanismos de avaliação e indicadores 
têm  como  propósito  medir  a  eficácia  do  plano  de  comunicação  e  possibilitar,  se  
necessário, a readequação das medidas de comunicação. 

Indicadores de Resultado 

 Grau de satisfação do público-alvo com o acesso e disponibilização das 
informações sobre o empreendimento e sobre os programas desenvolvidos 

 Contabilização dos contatos realizados com os diversos públicos de interesse 
e das sugestões e questionamentos, apresentados por meio dos diferentes 
canais de comunicação e unificados pela Ouvidoria;  

 Número de notícias referentes ao projeto publicadas na imprensa local e 
regional; 

 Número de participantes nos eventos de comunicação, como reuniões 
realizadas com as comunidades e outras partes interessadas; 

 Números relativos ao monitoramento de Internet e redes sociais que tratem 
especificamente do Projeto Puma (utilizando o monitoramento que a Klabin 
S.A. já possui). 

 Número de contatos com os públicos-alvo; 
 Número de eventos de comunicação e reuniões realizadas; 
 Número de materiais distribuídos; 
 Número de comunicados e releases produzidos; 
 Número de encontros/visitas realizadas com stakeholders da AID. 

 

1.3 Metodologia 
O Programa de Comunicação Social se apoiará em ações contínuas junto à população 
da  AID  e,  em  especial,  a  população  lindeira,  buscando,  desta  forma,  atenuar  os  
impactos advindos de sua implantação e fornecer o conhecimento das potencialidades 
dos benefícios gerados pelo mesmo. Entre as atribuições do programa estão: 

 Manter contato com as prefeituras da AID e demais instituições públicas e 
privadas interessadas na discussão do empreendimento; 

 Definir os meios de comunicação mais apropriados para divulgação de 
informações (jornais locais, materiais gráficos, rádio, internet, reuniões, 
parcerias etc.); 

 Elaborar material de apoio a ser utilizado para facilitar a divulgação de 
informações e encaminhamento das discussões (inclusive internamente); 

 Agendar reuniões com os diversos agentes sociais interessados; 
 Planejar e executar serviços técnicos de jornalismo (produção de matérias 

jornalísticas e releases); 
 Organizar arquivos jornalísticos (clipping); 
 Articular-se com órgãos de imprensa para publicação de matérias de 

interesse. 
 

Além disso, dependendo do meio utilizado, é necessário levar em conta fatores que 
possam interferir na mensagem: vocabulário, meio de comunicação, linguagem - para 
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facilitar a compreensão da população é necessária a utilização de uma linguagem 
simples e direta, considerando a variedade de público, a área de abrangência 
pretendida e as metas pré-definidas. 
Para simplificar a metodologia foram estruturadas as vertentes listadas a seguir: 

Articulação 
Reúne as atividades de comunicação desenvolvidas com o objetivo de estabelecer um 
relacionamento construtivo com as instituições governamentais, em especial 
prefeituras de Ortigueira e Telêmaco Borba, com o público interno (empresas 
contratadas para as obras e equipes responsáveis pelos Programas Ambientais) e, 
principalmente, com a população local e suas representatividades. 

Preparação de material de comunicação 
No período de mobilização pré-início das obras será feita a elaboração dos conteúdos 
e layouts dos materiais de comunicação da primeira etapa de obras, incluindo gráficos, 
cartilhas e ilustrações que promovam a compreensão do empreendimento, com 
descrição clara e didática, citando os benefícios que serão proporcionados pelo 
projeto, o cronograma geral de construção, os principais impactos e interferências 
esperados, a relação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias e dos programas 
ambientais e sociais. Se possível, os materiais/peças devem divulgar as etapas do 
projeto e informar sobre os canais para encaminhamento de consultas e reclamações 
(Ouvidoria). 

Comunicação Interna (colaboradores) 
Quando do período de mobilização para o início das obras serão definidos as 
ferramentas de comunicação destinadas aos colaboradores que irão trabalhar na 
construção da rodovia e ferrovia. Entre as alternativas de materiais estão murais, 
banner e quadros de avisos, cartilha de boas vindas e de conduta, jornal mensal da 
obra, programas de rádio para veiculação nos refeitórios e ônibus de transporte de 
pessoal. As ações serão discutidas com o departamento de RH para unificar 
procedimentos. 

Campanha intensiva de divulgação do início das obras 
Na esfera regional (AID), com início um mês antes do começo das obras,  através de 
mídia espontânea e mídia paga. Foco nos meios de comunicação de massa, com 
divulgação ampla, utilizando as rádios, jornais, emissoras de televisão e sites locais e 
regionais de notícias. As noticias serão divulgadas por meio de press releases e 
contato/visita às redações para entrega de press kit completo – dados do projeto, 
gráficos, fotos, imagens etc. Poderá ser realizado um evento específico de 
apresentação do Projeto Puma à imprensa (coletiva), com distribuição de press kits, 
exibição de vídeo (slides) e disponibilidade de porta-vozes para entrevistas. Ainda 
nesta fase devem ser distribuídos folhetos informativos (folders) em associações de 
moradores, igrejas e entidades representativas, principalmente em Ortigueira. 

Divulgação etapa por etapa (obra) 
Campanhas periódicas durante a construção da rodovia e ferrovia, com a produção de 
material específico de comunicação, tendo como foco principal os impactos 
específicos da obra em questão, a necessidade de mão de obra local para cada etapa e 
as formas de atendimentos a possíveis reclamações e consultas referentes à obra. Entre 
outros, esta divulgação prévia de impactos deverá apresentar o seguinte conteúdo: 
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 Divulgação de necessidade de mão de obra e sobre a realização de cursos de 
capacitação oferecidos na região (por intermédio de instituições em parceria 
com a Klabin); 

 Abertura de novas frentes de obra, com a necessidade de divulgação de 
oportunidades de trabalho; 

 Possíveis alterações de vias de acesso ou informações de tráfego nas 
estradas/rodovias da região; 

 Impactos na infraestrutura causadas pela obra, que sejam considerados 
significativos; 

 Execução de atividades específicas (medições e topografia de estradas de 
acesso, ou obras de melhoria destas, por exemplo) em que se avalie ter a 
necessidade de informar a população; 

 Informações sobre a construção dos residenciais. 

 
Campanhas periódicas de divulgação 
A cada período de três ou seis meses ou sempre que uma nova fase do cronograma de 
obras tiver início, poderão ser feitas campanhas regionais de divulgação - meios de 
comunicação de massa, atualização do conteúdo do hotsite, newsletter para público 
específico, informativos, cartazes em associações de moradores, entidades e igrejas, 
ou outros meios. As campanhas chamariam a atenção para o que foi realizado no 
semestre, apresentariam resultados com base nos indicadores, divulgariam o 
cronograma do próximo período das obras e/ ou interferências previstas para a etapa 
seguinte, possíveis eventos programados e informações dos programas ambientais em 
desenvolvimento. 

Reuniões de comunicação social nas comunidades 
Durante o primeiro ano de construção devem ser realizados eventos periódicos com as 
comunidades do entorno das obras, assim como com segmentos específicos como os 
comerciantes, entidades representativas, igrejas e outras instituições vinculadas, 
proporcionando a participação ativa do público-alvo. Para garantir uma eficácia maior 
dessas reuniões, sugere-se que sejam feitas de forma segmentada, por região e por 
grupo, para que possam ser esclarecidas todas as dúvidas relativas ao projeto na 
comunidade em questão, facilitando a construção de soluções e o encaminhamento das 
sugestões e críticas. 

Relacionamento com a comunidade 
Além das reuniões mencionadas acima deverá ser mantida uma linha de comunicação 
estreita com as populações da ADA e AID. Folhetos, folders, cartilhas, programas de 
rádio, programa de visitas às comunidades próximas por agentes de comunicação, 
entre outras ações, serão desenvolvidas para a manutenção de um diálogo aberto. 

Relacionamento com a imprensa 
Manter um relacionamento aberto e constante com os órgãos de imprensa, divulgando 
frequentemente informações em notas e releases sobre o andamento das obras, 
concedendo entrevistas e promovendo visitas programadas de jornalistas ao site em 
construção. 

Newsletter 
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Durante toda a execução das obras será elaborado com uma periodicidade de intervalo 
curto, um boletim eletrônico contendo notícias atualizadas sobre o andamento do 
projeto. Essa newsletter deverá ser enviada para um mailing específico. 

Implantação e manutenção de hotsite do projeto 
O website da Klabin S.A. terá hotsite permanente do Projeto Puma com conteúdo 
amplo e atualização contínua (notícias, fotos, vídeos). O canal poderá ainda 
disponibilizar o acesso a materiais educativos elaborados para os programas 
ambientais e sociais. No site também devem constar meios de contato para consultas 
(link Ouvidoria). 

Comunicação com autoridades 
Sempre que necessário, autoridades de órgãos oficiais dos governos estadual (PR) e 
municipais, assim como órgão de segurança pública, serão informadas sobre ações que 
necessitem de colaboração ou atenção especial por questões de logística e segurança. 

Comunicação em casos extraordinários 
Em caso de paralisações ou atraso na execução, a Klabin realizará ações específicas de 
comunicação junto às partes interessadas. Este item está relacionado também com o 
plano interno e detalhado de comunicação onde está previsto um programa de 
prevenção e gestão de crises, por meio de monitoramento de temas de risco 
(ambientais, indicadores de saúde, segurança etc.). 

Exposição sobre PBAs 
Realização de exposições itinerantes voltadas à população dos municípios de 
Ortigueira – incluindo-se comunidades rurais - Telêmaco Borba, onde serão 
apresentados por meio de painéis, estandes e materiais gráficos, todos os Programas 
Básicos Ambientais desenvolvidos pelo empreendimento (meio Físico, Biótico e 
Socioeconômico). Serão utilizados espaços públicos de ampla circulação de pessoas, 
permitindo que esta seja mais uma forma de apresentar as medidas de mitigação de 
possíveis interferências e potencialização dos benefícios gerados. 

Clipping 
A partir das primeiras ações de comunicação, as matérias publicadas pela mídia local e 
regional sobre o projeto, incluindo os programas ambientais e sociais, serão 
monitoradas e arquivadas de forma permanente. O relatório resultante deste trabalho 
será usado tanto como indicador de resultados quanto para a memória do projeto. 

Inter relação com outros Programas do PBA 
Este programa tem interface com todos os PBA´s propostos, em especial no 
acompanhamento das peças de comunicação utilizadas pelos demais programas e seus 
executores. Os materiais deverão ser analisados e revisados pela área de 
Sustentabilidade e Comunicação da Klabin S.A podendo ser sugerida mudança de 
forma ou conteúdo aos responsáveis pelas peças. A sinergia com os outros programas 
está também na congruência entre estes. Será criada uma rotina onde os responsáveis 
pela execução dos demais programas do PBA estejam em constante contato com a 
equipe responsável pela comunicação social. Esta, por outro lado, deve manter uma 
relação proativa com as empresas contratadas para execução dos programas contidos 
no PBA, setores da própria Klabin S.A. e consultorias e interar-se das ações em 
desenvolvimento e a partir daí promover a divulgação do que for considerado de 
relevância. 
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Ouvidoria 
A Ouvidoria irá estabelecer um canal ágil e direto de comunicação de relacionamento 
com as comunidades das áreas de influência do Ramal Rodoviário e Ferroviário. 
Consultas, sugestões, questionamentos e/ou reclamações relativas ao Projeto deverão 
ser canalizadas para a Ouvidoria, que será responsável pela análise, encaminhamento 
interno das demandas e resposta das mesmas em tempo hábil. Para isso, serão 
disponibilizadas formas de contato através de e-mail, por linhas 0800, formulário no 
hotsite, formulários disponíveis com caixas de sugestão distribuídas em 
estabelecimentos pré-determinados na AID e, ainda, através de registro nos livros de 
Ouvidoria disponíveis nos escritórios da obra.  

A Klabin S.A já possui um procedimento padrão de atendimento e protocolo das 
solicitações, à qual deverão ser incorporadas as demandas advindas do processo de 
implantação das rodovias e da ferrovia, cujas solicitações serão analisadas e 
respondidas conforme procedimento estabelecido. Se possível e viável a estrutura 
deverá incluir formas de contato para deficientes auditivos e de fala. Todas as 
solicitações serão separadas por temas, como questões ambientais, sociais, de saúde, 
de segurança ou de engenharia, para encaminhamento aos departamentos 
responsáveis, que deverão responder prontamente para assegurar o cumprimento dos 
prazos e padrões estabelecidos.  

Público-Alvo 
Em levantamento prévio foram identificados os seguintes públicos-alvo das ações 
vinculadas ao empreendimento – sendo que estes apresentarão diferentes graus de 
interesse em relação à empresa e ao empreendimento de acordo com as etapas do 
empreendimento, resultando em atividades/ações/produtos com ênfases distintas ao 
longo do tempo. 

 Populações lindeiras ao local de construção da fábrica – em especial as 
comunidades da Área Diretamente Afetada (ADA) de Campina dos Pupos e 
Lageado Bonito, suas respectivas associações de moradores, atividades de 
produção e comércio;  

 Populações lindeiras aos locais de implantação dos residenciais de 
trabalhadores nos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba; 

 Usuários rotineiros e esporádicos das vias de acesso ao local de construção 
 Veículos de comunicação locais e regionais; 
 Populações das Terras Indígenas kaingang de Ortigueira; 
 Moradores – sociedade em geral – dos municípios de Ortigueira e Telêmaco 

Borba; 
 Prefeituras de Ortigueira e Telêmaco Borba e respectivas estruturas 

agregadas (secretarias de programas sociais, meio ambiente, saúde, 
transportes, infraestrutura etc.); 

 Autoridades policiais responsáveis pela segurança da área de influência do 
projeto; 

 ONGs, OSCIPs, associações locais e sindicatos atuantes na área de 
influência direta do empreendimento; 

 Órgão ambiental (IAP); 
 Órgãos culturais e de preservação do patrimônio atuantes na área de 

influência do empreendimento; 
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 Colaboradores da Klabin S.A. e de empresas terceirizadas que executarão o 
projeto e demais programas vinculados; 

 Outros (que podem vir a ser identificados durante a execução do PCS). 
 

Previamente podem ser considerados os seguintes potenciais eventos a serem 
trabalhados com os diferentes públicos e que sugerem uma análise detalhada durante a 
realização de inventário do público-alvo: 

 Aumento dos impactos sociais ambientalmente induzidos (ruído, poeira, 
tráfego etc.); 

 Impacto / risco ambiental da obra em geral; 
 Acesso às oportunidades de emprego na construção; 
 Chegada de trabalhadores para a obra; 
 Impactos na paisagem; 
 Tensões sociais de construção (conflito operários x comunidades etc.). 

 

A partir das metas e objetivos apresentados neste documento é possível elencar como 
principais ações: 

 Estabelecer e consolidar o contato com as populações (partes interessadas); 

 Elaborar o plano de comunicação do Ramal Rodoviário e Ferroviário a ser 
definido conforme o cronograma de execução das obras e implementação dos 
programas socioambientais; 

 Consolidar a lista de contatos do público-alvo e realizar o diagnóstico prévio 
de problemas e conflitos (plano de gestão de crise); 

 Produzir peças variadas de comunicação (folders, cartilhas, programetes de 
rádio externos e internos, informativos, publicações em gerais, placas, 
newsletters, hotsite, vídeos) ao longo da execução do programa; 

 Registrar as principais atividades, ferramentas de execução do programa de 
comunicação, imagens etc.; 

 Divulgar previamente eventuais intervenções atreladas ao empreendimento; 

 Divulgar ações e resultados das etapas de cumprimentos dos programas 
ambientais e sociais para a mídia em geral e divulgar continuamente ações e 
programas que sejam vinculados ao público-alvo; 

 Organizar o clipping com resultados das ações e matérias divulgadas na mídia 
e programas vinculados à implantação deste; 

 Fornecer suporte às demais equipes na elaboração de material de divulgação e 
adequação e padronização dos materiais de comunicação; 

 Estabelecer o atendimento organizado das consultas e reclamações. 
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1.3.1 Forma de Registro 
As principais ações de mitigação e/ou compensação, assim como as iniciativas mais 
importantes dos programas ambientais e sociais, como também etapas estratégicas da 
obra serão documentadas (vídeo, cobertura fotográfica e/ou outros meios). O material 
ficará arquivado pela Klabin S.A. como memória e como subsídio para futuras peças 
de comunicação. Toda a cobertura jornalística dada às iniciativas do projeto será 
objeto de clipping. Reuniões de consulta pública serão documentadas em gravação, 
filmagem, registro fotográfico, ata ou outros meios, documento que deverá ficar 
arquivado na empresa. Serão produzidos relatórios periódicos (periodicidade a definir) 
que servirão como base para relatórios anuais consolidados.  

1.4 Responsáveis 
Klabin. 

Objetivando o adequado desenvolvimento das atividades indicadas neste programa a 
equipe executora será formada por profissionais multidisciplinares das áreas de 
ciências humanas e sociais, como comunicação, jornalistas, comunicólogos, relações 
pública ou afim, sociologia e antropologia, profissionais técnicos, como agentes de 
comunicação e atendentes de ouvidoria, além de estagiários, menores aprendizes etc. 

1.5 Atividades Principais e Cronograma 
O valor estimado é de R$1.200.000,00 com prazo de implementação de abril de 2013 
até maio de 2014. 
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1 PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

1.1 Justificativa 
O compromisso da Klabin é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável 
para todos os funcionários e empregados ou subcontratados de Prestadores de Serviços 
que estejam desempenhando atividades na empresa. 
Assim sendo, o presente Programa de Segurança do Trabalhador apresenta as 
diretrizes que visam definir uma sistemática eficiente em termos de gerenciamento de 
segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores da implantação do Ramal rodoviário 
e Ferroviário da Klabin. 

1.2 Objetivos 
Para cumprir este compromisso, a Klabin tem como objetivo estabelecer um sistema 
eficaz de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – SSO para Funcionários e 
Prestadores de Serviços, em cumprimento às exigências legais e para a proteção da 
integridade física das pessoas e dos ativos da Companhia. 

1.3 Metodologia 
Os funcionários da implantação do ramal rodoviário e ferroviário da Klabin, assim 
como, de todas as empresas contratadas e subcontratadas deverão seguir as normas de 
Segurança e Saúde Ocupacional – SSO, exigidas pela legislação vigente e pelas 
normas e procedimentos internos da Klabin. 
Todas as categorias de atividades deverão estar enquadradas nas respectivas NRs – 
Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214 de 08/06/78, do Capítulo V 
Título  II  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  relativo  à  Segurança  e  Medicina  do  
Trabalho. 
Todos os prestadores de serviços deverão assegurar seu dimensionamento do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT 
com profissionais especializados conforme grau de risco 4, de acordo com o quadro a 
seguir: 

 

1.3.1 Siglas 

 APR – Análise Preliminar de Riscos 

 ART- Anotação de Responsabilidade Técnica 

 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional 
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 AST – Análise de Segurança do Trabalho 

 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

 COMSECON – Comissão de Segurança da Contratada 

 DDS – Diálogo de Desenvolvimento de Segurança 

 DSS – Diálogo Semanal de Segurança 

 EPI – Equipamento de Proteção Individual 

 FISPQ – Ficha de Informação Sobre Produtos Químicos 

 IPARA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos de Acidentes 

 PCMAT – Programa de Conservação do Meio Ambiente do Trabalho 

 PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

 SMSO – Segurança no Meio Ambiente e Saúde Ocupacional 

 SSO – Segurança e Saúde Ocupacional 

1.3.2 Programa Klabin Excelência em Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) 
É um programa que visa aprimorar o sistema de gestão existente nas Unidades da 
Klabin, nos aspectos de SSO, de modo que as lideranças possam atuar na efetivação 
do processo de gerenciamento, praticando a “Liderança pelo Exemplo”. 

Trata-se de um conjunto de diretrizes e suas ferramentas para prevenir acidentes e 
controlar, na origem, os desvios que poderiam causar ocorrências de SSO com o 
objetivo de levar a Klabin a excelência em SSO. 

Fundamentos do programa Klabin Excelência em SSO: 
Compromisso Visível: todos os níveis da liderança devem demonstrar que SSO são 
valores, através de atitudes, decisões e palavras, de maneira que as pessoas percebam 
seu comprometimento; 
Responsabilidade de Linha: todos os níveis de liderança são responsáveis pela 
implementação e aplicação do sistema de gestão em sua área de atuação. Esta 
responsabilidade não é delegada. É o principio de “Dono de Área”; 

Disponibilidade Operacional: comportamento e atitude das pessoas em todos os 
níveis e áreas de atuação. É comprometimento com procedimentos, regulamentos e 
processos. Dedicação e compromisso de cada membro da organização para executar 
cada tarefa de modo correto todo o tempo. (O que não é: fazer atalhos ou 
improvisações). 
O Programa Klabin Excelência em SSO, além dos fundamentos, possui 11 Diretrizes. 
Sendo de especial importância, as Diretrizes: número 7 – Gerenciamento de Empresas 
Contratadas e Subcontratadas e número 10 – Gerenciamento de Riscos. 
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Ferramenta do programa Klabin Excelência em SSO 
Dentro das 75 ferramentas do Programa Klabin Excelência em SSO, destacam-se 4 
que devem fazer parte do dia a dia das empresas contratadas: 

Comissão de Segurança da Empresa Contratada ou Subcontratada: 
Faz  parte  da  sétima  diretriz  do  programa  Klabin  Excelência  em  SSO  –  
Gerenciamento de empresas Contratadas e Subcontratadas, cujo principal objetivo 
é padronizar as ações de segurança entre os colaboradores próprios e os das 
empresas contratadas e subcontratadas, envolvendo os representantes das empresas 
contratadas e subcontratadas no dia-a-dia da Klabin, a fim de discutir técnicas para 
melhoria continua do desempenho em SSO através de: 

 Cooperação e participação ativa das empresas contratadas e subcontratadas; 

 Estabelecer padrões seguros através do comportamento e normas; 

 Reconhecer ações preventivas; 

 Melhor a comunicação para a prevenção de acidentes. 

Análise de Segurança do Trabalho (AST): 
A AST possui campos específicos onde às empresas contratadas e subcontratadas 
desenvolvem uma análise detalhada de casa etapa das atividades a serem 
executadas. A descrição deve ser tão detalhada quando for necessário para 
identificar os riscos potenciais de SMSO que possam existir. 
O objetivo da AST é identificar perigos antes da realização das atividades e após a 
identificação destes riscos, os executantes devem tomar medidas de controle, a fim 
de fornecer “camadas de proteção” que eliminam ou minimizem os perigos (erro 
humano inclusive) durante a realização das atividades. 
A AST deve ser elaborada pelos executantes e validada pelo responsável da 
atividade antes da execução, conforme o procedimento. 
Para cada trabalho específico elaborar uma AST contendo informações de 
segurança. 

Diálogo de Desenvolvimento de Segurança (DDS): 
O DDS é uma prática diária de diálogos entre equipes de trabalho, utilizada para 
reflexão quanto à prática mais segura para a realização das tarefas. Deve ser feito 
no início da jornada de trabalho, com o intuito de reforçar para o colaborador as 
boas práticas de segurança. 

Sistemática de Permissão de Trabalho (PT): 
Item da décima diretriz do Programa Klabin Excelência em SSO – Gerenciamento 
de Riscos: As práticas de trabalho devem ser executadas de acordo com normas, 
procedimentos e regras de modo a permitir atividades seguras e em atendimento as 
conformidades legais. 
A PT é um documento escrito que tem como objetivo a realização de 
serviços/intervenções com segurança através de planejamento e organização, 
eliminando assim, desvios e prevenindo incidentes e acidentes. 

O Formulário  de  PT é  composto  de  3  (três)  vias,  sendo que  a  primeira  deve  ser  
destacada e entregue ao responsável da Equipe Executante ou vigia (no caso de 
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Espaço Confinado) que deve mantes no local de realização do serviço/intervenção. 
A segunda deve ficar na sala de controle ou com o responsável da equipe 
executante (no caso de espaço confinado). A terceira via deve ser mantida no 
bloco da PT ou com o Supervisor de Espaço Confinado (no caso de atividade em 
espaço confinado). 
A PT possui validade de um turno, podendo ser revalidada por mais um, desde que 
não haja alteração do executante responsável e/ou responsável da área, sendo 
necessária a aprovação destes e do Liberador de PT. 

A emissão da PT envolve: 

 Executante(s): quem irá executar o serviço/ intervenção; 
 Executante Responsável: responsável pelo grupo de executantes; 
 Responsável da Área: responsável por preparar operacionalmente a 

área/equipamento/sistema ou o local onde será realizado o 
serviço/intervenção, utilizando as IS; 

 Segurança do Trabalho/Bombeiro: irá realizar as medições necessárias, de 
acordo com o serviço/intervenção a ser realizado; 

 Liberador de PT: colaborador próprio ou contratado devidamente qualificado 
que deve: 
 

 Orientar e discutir com o executante, executante responsável, área e 
responsável da área sobre os riscos envolvidos no serviço/intervenção; 

 Avaliar a AST elaborada correspondente à atividade que será 
realizada; 

 Verificar se as recomendações foram atendidas através do formulário 
de PT; 

 Assegurar o controle de energia perigosa - bloqueio/sinalização, onde 
requerido; 

 Verificar as medições requeridas e realizadas para a execução do 
serviço/intervenção; 

 Preencher as listas de verificação ou check-list das IS correspondentes 
aos serviços/intervenções a serem executados; 

 Aprovar a PT, liberando o início do serviço/intervenção. 

Serviços/ intervenções em que é obrigatória a PT: 

 Serviço a Quente (corte e solda) – IS CO-PRO-SSO-0007 
 Serviço / Intervenção em Espaço Confinado – IS CO-PRO-SSO-0008 
 Trabalho em Local Elevado – IS CO-PRO-SSO-0009 
 Abertura de Linhas e Equipamentos – IS CO-PRO-SSO-0010 
 Serviço em Instalação Elétrica – IS CO-PRO-SSO-0011 
 Escavação e Perfuração – IS CO-PRO-SSO-0012 
 Interrupção e Uso de Água Reservada para Combate a Incêndio – IS CO-PRO-

SSO-0017 
 Hidrojateamento – IS CO-PRO-SSO-0018 
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Responsabilidades 
É da responsabilidade das empresas contratadas e subcontratadas a iniciativa de 
planejar e executar suas atividades de modo a prevenir desvios, incidentes e acidentes 
do trabalho, preservar a saúde de seus funcionários e o meio ambiente. 

As empresas contratadas e subcontratadas são responsáveis pelos atos e atitudes de 
seus empregados ou decorrentes da inobservância das normas de SMSO. 
Responsabilidade significa também a obrigação de interromper qualquer atividade ou 
postura que represente risco imediato à saúde, de incidente com lesão ou dano 
ambiental. 
Em caso de subcontratação, é de responsabilidade das empresas contratadas e 
subcontratadas divulgar e fazer cumprir todos os requisitos legais e outros requisitos 
de SMSO vigentes. 

 

Cumprimento dos Padrões de SMSO 
Todas as etapas determinadas nestes padrões devem ser seguidas integralmente pelas 
empresas contratadas e subcontratadas. 

 

Higiene Industrial 
As empresas contratadas e subcontratadas devem ter seus próprios Programas de 
SMSO legais e outros exigidos pela Klabin. 

Importante: Situações especiais não previstas neste Caderno relacionadas à SMSO 
devem ser analisadas e deliberadas pelos setores de SMSO da unidade da Klabin. 

1.3.3 Matriz de Atribuições em Segurança no Meio Ambiente e Saúde Ocupacional 
(SMSO) 
As empresas contratadas e subcontratadas devem cumprir os itens a seguir, 
evidenciando as seguintes atribuições: 

Política e Diretrizes de SSO  

 Divulgar política e diretrizes de SSO; 

 Cumpri-las e exigir seu cumprimento; 

Legislação de SMSO  

 Assegurar o cumprimento da legislação. 

Metas e Objetivos de SMSO  

 Cumprir as metas e planos de ação criados; 

 Acompanhar indicadores de desempenho para possíveis correções. 

Programas de SMSO 

 Definir, aprovar e implementar Programas de SMSO; 

 Incentivar os colaboradores para adesão aos programas; 
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 Exigir a participação dos líderes, técnicos e prepostos. 

Reuniões de SSO  

 Promover e liderar reuniões de SSO; 

 Prestigiar DDS e motivar a participação dos colaboradores. 

Comissão de Segurança da Contratada – COMSECON  

 Participar das Reuniões do COMSECON; 

 Divulgar e implementar ações e resultados do COMSECON; 

 Monitorar as estratégias de Gerenciamento de SSO e implementar mudanças de 
acordo com a necessidade. 

Recursos  

 Analisar e Disponibilizar recursos pessoais, materiais e financeiros necessários 
para as ações de SMSO. 

Compromisso Visível, Responsabilidade de Linha e Disciplina Operacional 

 Mostrar através do exemplo o seu compromisso com SSO; 

 Definir e aprovar programas de reconhecimento e incentivo; 

 Participar visivelmente dos programas; 

 Promover a disciplina operacional. 

Capacitação e Treinamento  

 Assegurar que toda a linha esteja capacitada a realizar suas atividades; 

 Prover recursos para treinamentos e retreinamentos. 

Gerenciamento dos Riscos  

 Assegurar a existência das planilhas de Identificação de Perigos e Análise de Riscos 
de Acidentes (IPARA) e de AST. 

Investigação e Análise de Acidentes Incidentes e Desvios 

 Exigir/promover o relato de todos os acidentes com perda ou com potencial de 
perda e desvios sistêmicos; 

 Formar e liderar o grupo de investigação de acidentes; 

 Assegurar que os resultados da investigação de acidentes graves sejam divulgados 
na empresa e na COMSECON; 

 Acompanhar a efetivação das recomendações; 

 Manter reuniões de esclarecimentos sobre acidentes graves. 

Auditoria Comportamental 

 Realizar Auditorias Comportamentais de acordo com o programa definido; 
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 Incentivar e cobrar da liderança a participação nas auditorias; 

 Registrar em sistema utilizado pela Klabin; 

 Encontrado desvios críticos, exigir que a atividade seja paralisada até que as 
correções sejam concluídas. 

Normas e Procedimentos 

 Assegurar que as normas e procedimentos estejam atualizados quanto à legislação e 
boas práticas da Klabin; 

 Definir processo que assegure a capacitação e o cumprimento das normas. 

1.3.4 Capacitação e Qualificação da Mão de Obra 
Todas as contratadas e subcontratadas deverão manter seus trabalhadores devidamente 
treinados e dar conhecimento sobre o projeto e/ou serviços, bem como, o local onde 
serão executadas as obras. A mão de obra a ser contratada operacional (construção e 
montagem): Oficiais - deverão possuir no mínimo 12 meses de experiência na função 
em carteira de trabalho, preferencialmente com curso de formação e qualificação em 
entidades  reconhecidas  como:  SENAI,  SENAT,  SESC,  SESI.  Ajudantes  e  Serventes  
deverão possuir no mínimo curso de qualificação. 

Os trabalhadores deverão conter certificado negativo de antecedentes criminais. 

Treinamento de Integração 
Os colaboradores das contratadas e subcontratadas deverão passar pelo Treinamento 
de Integração envolvendo: Administração e Gerenciamento, Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente, cuja modalidade e tempo de duração estão condicionados ao público alvo. 
Colaboradores que forem transferidos de empresa, não haverá a necessidade de passar 
por novo treinamento, exceto se a nova atividade a ser exercida não tiver relação com 
a atividade anterior. Os treinamentos ocorrerão da seguinte maneira: 

 Treinamento para Visita Técnica (Reuniões + atividades de Assessoria e 
Consultoria de até 5 dias): 30 minutos. 

 Gerentes, Coordenadores, Supervisores, Pessoal de Nível Superior e 
Administrativo: 1 hora. 

 Treinamento Operacional (Todos os demais colaboradores operacionais 
contratados): 8 horas. 

A Klabin e todas as empresas contratadas e subcontratadas deverão informar aos seus 
respectivos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis 
para prevenir ou limitar tais riscos e como se proteger dos mesmos. Também deverão 
treinar os trabalhadores quanto ao uso e conservação de equipamento de proteção 
individual (EPI). 
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1.3.5 Documentação 
Na execução das atividades da Klabin e das empresas contratadas e subcontratadas 
serão necessárias as seguintes documentações: 

 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com recolhimento da ART 
– Anotação de Responsabilidade Técnica; 

 PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

 PCMAT – Programa de Conservação do Meio Ambiente do Trabalho (quando 
aplicável); 

 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional; 

 APR – Análise Preliminar de Riscos; 

 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: sempre que a empresa tiver 
o efetivo igual ou superior a 20 funcionários deverá compor a CIPA, porém se o 
número de funcionários não chegar a 20 pessoas, a empresa deverá indicar um 
representante para participar das reuniões ordinárias da CIPA da Klabin; 

 Certificado de habilitação dos funcionários que irá operar equipamentos com força 
motriz própria na área da Klabin (quando se aplicar); 

 Investigação e análise de incidentes/acidentes (quando houver registro da 
ocorrência); 

 Listagem de produtos químicos a serem utilizados – toxicidade, periculosidade e 
riscos toxicológicos. (quando se aplicar – com FISPQ – Ficha de Informação Sobre 
Produtos Químicos); 

 DDS – Diálogo de Desenvolvimento de Segurança. 

1.3.6 Exames Médicos 
A relação de exames médicos admissionais, periódicos, abrangência e periodicidade 
para a Klabin e para os contratados e subcontratados é a seguinte: 

Trabalhos em altura 

  Exame clínico - Admissão e anual; 

  Gama GT - Admissão e anual; 

  Eletrocardiograma - Admissão quando > 40 anos; 

  Teste visual – Admissão; 

  Hemograma – Admissão; 

  Glicemia – Admissão. 
Trabalho com equipamentos móveis. Exemplos: tratores de caminhão munck, retro 
escavadeiras, empilhadeiras, etc. 

  Exame clínico - Admissão e anual; 

  Gama GT - Admissão e anual; 

  Eletroencefalograma – Admissão; 
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  Eletrocardiograma - Admissão quando > 40 anos; 

  Teste visual - Admissão e anual; 

  Hemograma - Admissão quando > 40 anos; 

  Glicemia - Admissão quando > 40 anos; 

  Audiometria - Admissão, 6 meses após admissão e anual; 

  Raio-X de coluna – Admissão. 
Trabalho em espaço confinado 

  Exame clínico - Admissão e anual; 

  Gama GT - Admissão e anual; 

  Teste visual – Admissão; 

  Hemograma – Admissão; 

  Glicemia – Admissão. 
Demais atividades na área de produção, que podem estar ou não associados aos 
trabalhos especiais mencionados. 

  Exame Clínico - Admissão e anual; 

  Audiometria - Admissão, 6 meses após admissão e anual; 

  Teste visual – Admissão; 

  Administrativos - Exame clínico – Admissão e anual; 

  Teste visual – Admissão. 
  

1.3.7 Cumprimento de Legislação Legal Aplicável 
As empresas contratadas e subcontratadas têm como obrigação e responsabilidade 
para que todos os seus empregados e subcontratadas cumpram todas as leis, 
regulamentos, normas, decretos, portarias, regras e códigos governamentais, estaduais 
e locais pertinentes, com relação à SMSO, não podendo em nenhuma hipótese alegar o 
desconhecimento das mesmas. A Klabin exige ainda o cumprimento de padrões, 
normas e procedimentos próprios. 

As empresas contratadas e subcontratadas deve obrigatoriamente elaborar antes do 
início dos trabalhos, implementar e apresentar os seguintes documentos: 

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realizando avaliações 
quantitativas por grupo homogêneo de empregados expostos a agentes ambientais, 
para comprovar o controle de exposição ou inexistência dos riscos identificados e 
subsidiar o PCMAT em caso de obras. 

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção, que deve estar de acordo com as orientações contidas na norma 
regulamentadora NR-18, para trabalhos de construção civil. 
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional específicos para a sua 
atividade que deve estar em consonância com o PPRA do seu pessoal e de suas 
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subcontratadas, contendo o nome e cópia do certificado de habilitação do Médico do 
Trabalho, funcionário ou não da empresa, responsável pelo PCMSO. 

As empresas contratadas e subcontratadas deve constituir COMISSÃO INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA), mantendo-a em funcionamento conforme as 
instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, através da Portaria 3214 de 
08/06/1978 (NR-5). 

Deve apresentar um plano de atuação da CIPA, indicando sua forma de organização, 
conforme item 5.16.b da NR-5 e que deve ter comunicação formal a SRTE. Também 
deve informar a previsão de instalação das mesmas, que deve ocorrer tão logo sejam 
iniciados os serviços, incluindo a elaboração do Mapa de Riscos Ambientais que deve 
ser realizado por etapa de execução dos trabalhos, devendo ser fixado em cada local 
de trabalho, de forma clara e de fácil visualização para os trabalhadores. As empresas 
contratadas e subcontratadas devem permitir a participação de empregados de suas 
subcontratadas na sua CIPA, quando estas, por estarem aquém de exigências legais, 
não forem obrigadas a constituir CIPA própria. 
Em atendimento a NR-4, as empresas contratadas e subcontratadas devem manter no 
mínimo, e para atividades críticas conforme determinados pela Gerenciadora de SMS, 
um SESMT registrado na DRT (Delegacia Regional do Trabalho) dimensionado pelo 
quadro I da NR-4, de acordo com o seu plano de mobilização de pessoal incluindo as 
fases de execução das atividades. As empresas contratadas e subcontratadas devem 
manter nos trabalhos, desde a instalação até o final, os profissionais previstos no 
quadro II da NR-4. 

As empresas contratadas e subcontratadas devem manter em dia e em conformidade, 
todos os requisitos estabelecidos e considerados pela Klabin e documentos legais, 
inclusive, no que tange a emissão do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, em 
processos posteriores de encerramento das atividades dos empregados destas empresas 
contratadas e subcontratadas, conforme exigência da legislação previdenciária vigente. 
Toda atividade desenvolvida pelas empresas contratadas e subcontratadas devem ser 
planejada e realizada de tal maneira a minimizar a interferência com operações 
normais da Unidade. Os empregados das empresas contratadas e subcontratadas 
devem permanecer em suas áreas designadas de trabalho. 
A Klabin se reserva ao direito de fazer outras exigências com respeito à SMSO, 
sempre que julgar necessário para a proteção do homem, do meio ambiente e dos 
equipamentos. 

ORIENTAÇÃO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. 
O responsável pelas empresas contratadas e subcontratadas deve adquirir ou ter uma 
via impressa obtida pelo site do Ministério Caderno de SMSO 9/63 do Trabalho e 
Emprego (www.mte.gov.br) da edição atualizada das normas regulamentadoras e 
manter em seu arquivo para consulta. 
As normas regulamentadoras (NR) são de observância obrigatória pelas empresas 
contratadas e subcontratadas. Quando existir diferença entre as NR e as normas da 
Klabin, deve ser atendido o padrão mais restritivo. 

Qualquer violação ou desvio às condições acima pelas empresas contratadas e 
subcontratadas pode resultar em seu próprio desligamento ou de seu funcionário dos 
domínios da Empresa e/ou no cancelamento dos Contratos com a Klabin. 
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1.3.8 Conduta para Empregados das Empresas Contratadas ou Subcontratadas 
Os empregados das empresas contratadas e subcontratadas não devem se envolver em 
nenhuma conduta perigosa, ilegal ou violenta, inclusive, mas não limitado às 
seguintes: 

1) Violar as regras de segurança, ou práticas comuns de segurança, ou causar uma 
ameaça de segurança a um colega trabalhador; 

2) Criar ou contribuir para qualquer condição insegura ou insalubre; 
3) Distrair desnecessariamente a atenção de qualquer funcionário que estiver 
trabalhando, ou participando de uma atividade não relacionada com o trabalho, e que 
possa interferir com o trabalho; 

4) Usar linguagem abusiva; 
5) Ameaçar, intimidar, perturbar, coagir, ou interferir com colegas de trabalho; 

6) Discriminar por palavras ou ação contra grupos ou indivíduos com relação à raça, 
cor, sexo, idade, religião, deformação, condição de veterano, gravidez ou 
nacionalidade; 
7) Conduta imoral, indecente, perturbação sexual, possuir ou exibir material ou objetos 
de qualquer tipo ofensivo, verbal, visual ou físico; 
8) Brigar ou instigar a brigar; 

9) Roubar, abusar, ou destruir de forma deliberada propriedade, ferramentas ou 
equipamentos de empregados, das empresas contratadas e subcontratadas ou da 
KLABIN; 
10) Jogo de qualquer tipo; 

11) Portar armas de fogo ou outras armas na propriedade da empresa; 
12) Fazer observações falsas ou maliciosas relativas a funcionário, a empresa ou seus 
produtos; 
13) Falsificar registros, inclusive cartões de ponto, ou fazer afirmações falsas que 
possam resultar na falsificação de registros, cartões telefônicos, ou relatório de 
despesas; 

14) Usar indevidamente ou remover da área da empresa, sem permissão, listas de 
empregados, desenhos, registros, ou informação confidencial de qualquer natureza, de 
qualquer forma; 
15) Solicitar, coletar contribuições, ou distribuir material escrito ou impresso sem 
autorização da gerência; 
16) Fixar ou remover avisos, sinais ou escritos em qualquer forma de quadros de 
avisos ou da área da empresa, sem permissão específica da gerência; 
17) Possuir ou usar televisões, rádios, ou câmeras para uso pessoal na área da empresa 
sem permissão; 
18)  Fazer  desordem ou  atirar  materiais  nas  áreas  da  empresa,  ou  não  dar  atenção  ao  
trabalho durante o horário de trabalho; 
19) Desobedecer ao supervisor (líder) ou outras formas de insubordinação; 
20) Atrasar com frequência ou se ausentar do trabalho; 
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21) Executar trabalhos pessoais no horário de trabalho ou usar excessivamente o 
telefone para assuntos pessoais; 

22) Ter qualquer ação ou comportamento ilegal relativo às leis locais, estaduais ou 
federais; 

23) Fumar nas dependências da empresa; e, 
24) Portar isqueiro à gás com corpo plástico na área interna da fábrica. 

1.3.9 Regras Básicas do Trabalhador na Klabin 
- Dar o bom exemplo; 

- Observar todas as regras de segurança; 
- Usar o EPI (Equipamento de Proteção Individual) sempre que for requerido; 

- Discutir diariamente com seu colega de trabalho itens de segurança; 
- Praticar e valorizar segurança; 

- Conhecer o seu trabalho através da AST; 
- Dedicar algum tempo para avaliar possíveis riscos antes de executar qualquer 
trabalho; 
- Instruir e conduzir seus colegas de trabalho para adquirir hábitos de segurança; 

- Corrigir os desvios imediatamente, mesmo que isso requeira paralisação do trabalho; 
- Estar alerta para condições inseguras e adotar ações imediatas a seu alcance para 
corrigi-las, comunicando imediatamente seu supervisor, ou alguém da Segurança do 
Trabalho; 

- Quando observar um problema de segurança, reportar ao supervisor e ajudá-lo na 
solução do mesmo; e, 

- Manter a área de trabalho limpa. 

Normas Gerais de Segurança 
Os funcionários da Klabin e das empresas contratadas e subcontratadas também 
deverão seguir algumas normas básicas de segurança: 

 A empresa deve colocar a disposição de todos os funcionários, roupas e 
equipamentos de proteção individual para protegê-lo contra risco que não podem 
ser eliminados; 

 É obrigatório o porte e uso de EPIs (capacete com jugular, óculos de segurança 
contra impacto, calçado de segurança e protetor auricular) dentro dos limites da 
empresa de acordo com as exigências de cada unidade; 

 É  proibido  o  uso  de  LENTES  DE  CONTATO  e  MARCAPASSO  CARDÍACO  
para atividades operacionais e de manutenção; 

 É  obrigatório  o  uso  de  luvas  de  PVC  e  óculos  de  segurança  ampla  visão  no  
manuseio de todos os produtos químicos; 

 É proibido o uso de adornos pessoais na área fabril de acordo com as exigências de 
cada unidade; 
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 É proibido  o  porte  de  fitas,  laços  e  outras  peças  soltas  do  vestuário,  próximas  de  
equipamentos móveis; 

 É obrigatório o uso do cinto de segurança em trabalhos realizados em altura igual 
ou superior a 2,0m do nível do chão ou piso; 

 Não opere qualquer equipamento cujas guardas de proteção não estejam colocadas 
adequadamente e em boas condições de funcionamento; 

 Antes de iniciar qualquer atividade, tarefa ou trabalho faça uma inspeção em todas 
as máquinas, ferramentas e equipamentos; 

 Obedecer ao padrão de garantia de energia zero (etiquetas/ cadeados/ teste/ 
verificação); 

 Obedecer ao padrão para acesso a espaços confinados; 

 Obedecer ao padrão para autorização de corte e solda; 

 É proibido o uso de ar comprimido para limpeza pessoal; 

 Os Padrões de SMSO para o uso de equipamentos e ferramentas, bem como o 
Programa de SMS e a Análise de Segurança do Trabalho – AST devem ser 
compreendidas e colocadas em prática. Caso exista qualquer dúvida em relação ao 
trabalho, não prosseguir sem consultar antes o seu supervisor; 

 Nunca  passe  por  baixo  ou  por  cima  de  correias  transportadoras  ou  cargas  
suspensas. Utilize sempre as passarelas e passagens específicas para esse fim; 

 É proibido o transporte de pessoas, ferramentas ou equipamento nas correias 
transportadoras; 

 Nenhum dispositivo de segurança de máquina (por exemplo, célula fotoelétrica, 
comandos bimanuais, etc.) pode ser neutralizado, exceto com autorização, 
seguindo os padrões definidos para esta manobra; 

 É proibido jogar ou deixar cair materiais de um nível para outro. Utilize calhas ou 
cabos apropriados. Se for impraticável, o supervisor da atividade deve providenciar 
um sistema compatível e seguro para o problema; 

 Nos locais onde existe risco para outras pessoas, decorrentes das atividades e/ou 
condições de seu trabalho, devem ser instaladas barricadas e placas de aviso; 

 Em trabalhos noturnos ou locais onde a iluminação natural ou artificial seja baixa 
ou onde houver muita movimentação de pessoas, equipamentos e veículos, a 
sinalização visual deve ser reforçada com luzes de advertência e o uso de coletes 
refletivos deve ser considerado; 

 É expressamente proibida a entrada de pessoas nos locais isolados por barricadas e 
etiquetas/cordões de isolamento, exceto quando autorizados pelo supervisor da 
área; 

 O levantamento de cilindros de gases comprimidos através de guindastes deve ser 
feito somente quando os mesmos estiverem bem presos e seguros dentro de um 
compartimento especialmente confeccionado para esse fim; 

 Os reguladores de cilindros devem ser removidos e substituídos por capacetes 
apropriados; 
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 Os cilindros de acetileno não devem sofrer uma inclinação superior a 45°, a fim de 
evitar o perigo da mistura de gás acetileno com acetona; 

 É proibido estocar cilindros de gases inflamáveis ou combustíveis, tambores ou 
latas de líquidos inflamáveis e combustíveis, além da necessidade do uso, em 
outras áreas que não o local apropriado; 

 Todos os cilindros que não estão sendo usados devem estar presos e seguros; 

 É proibido lubrificar e modificar os reguladores e as válvulas dos cilindros de gás; 

 Os cilindros de gases combustíveis (ex: Acetileno), quando armazenados, devem 
estar afastados no mínimo 7,00m de distância dos cilindros de gases comburentes 
ou por parede corta chama, com tempo mínimo de 30 minutos, sinalizados quanto 
à condição “cheio“ ou “vazio“ e sinalização de risco; 

 Gases incompatíveis quimicamente, não devem ser armazenados juntos. 

Operação de Máquinas e Veículos 
Para a operação de máquinas e veículos também devem ser seguidas as diretrizes 
abaixo: 

 Somente dirija ou opere veículos ou equipamentos que estejam autorizados e 
credenciados; 

 Obedecer à velocidade máxima para os veículos estabelecidos dentro de cada 
unidade; 

 Utilize sempre os faróis baixos ligados ao transitar dentro da área fabril; 

 Não dirija ou opere qualquer veículo ou equipamento defeituoso que possa 
provocar uma operação insegura. Deve-se colocar imediatamente uma etiqueta de 
proteção ao equipamento, proibindo seu uso; 

 Operadores de guindastes e de empilhadeiras sem cabine fechada devem usar 
capacetes e óculos de segurança durante a operação dos equipamentos. O 
transporte de pessoas em equipamentos e veículos industriais é terminantemente 
proibido, exceto quando existe assento específico com cinto de segurança para essa 
finalidade; 

 Obedeça aos limites de passageiros colocados nos veículos (todos sentados e com 
cinto de segurança). O operador ou motorista é responsável pelo cumprimento de 
todas as regras e regulamentos envolvendo o transporte de passageiros e a própria 
operação do veículo ou equipamento; 

 O operador não deve abandonar o veículo ou equipamento com motor 
funcionando, mesmo que por alguns segundos; 

 O operador ao se afastar do equipamento deve frear o veículo e retirar as chaves do 
contato; 

 Os controles das máquinas não devem ficar vagos (sem operador) em qualquer 
circunstância, exceto em carros de combate a incêndios e ambulância, desde que 
tomada as precauções contra movimentações dos mesmos (ex: frear o veículo e 
calçar as rodas); 

 É obrigatório o uso do cinto de segurança em todos os veículos e máquinas. 
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Diversos 

 Todas as placas de sinalização da obra e fábrica devem ser obedecidas; 

 As empresas contratadas e subcontratadas devem instruir seu pessoal de forma que 
todos possuam conhecimento dos textos, mensagens e avisos de SMSO das 
Unidades; 

 Logo após ter usado um extintor de incêndio, o fato deve ser registrado por escrito, 
e em seguida informado ao supervisor, a fim de que o mesmo providencie o 
recarregamento e a recolocação da unidade; 

 Materiais inflamáveis ou combustíveis líquidos devem ser armazenados em locais 
e recipientes especiais à prova de incêndio/explosão. 

Regras de Segurança para instalação e serviços com eletricidade e suas 
proximidades 
Para qualquer atividade em instalações elétricas ou proximidades os profissionais 
envolvidos devem ter uma autorização formal da Klabin, para a realização desta. 

Para se obter a autorização é necessário que os profissionais tenham os treinamentos 
obrigatórios da NR-10 aplicáveis para a atividade e apresentar os documentos de 
habilitação, qualificação ou capacitação na área de elétrica de acordo com a referida 
atividade, ou seja: diploma de formação em entidade de ensino reconhecida pelo 
Ministério de Educação para Qualificados, e comprovante de inscrição no respectivo 
conselho de classe (CREA) para os Habilitados (Item 10.8 da NR-10). 

Os funcionários Capacitados devem trabalhar sob responsabilidade de um responsável 
técnico Habilitado, sendo que o mesmo deve também apresentar comprovante de 
inscrição no respectivo conselho de classe (CREA) (Item 10.8.3 da NR-10). 
Os profissionais autorizados são identificados com um selo o nível de sua autorização. 
Este nível de autorização se dá pelo nível de interação com energia elétrica que a 
atividade demanda. 

Todos os autorizados devem portar esta identificação em local visível. 
Todos os autorizados devem realizar o treinamento de integração da NR-10 na Klabin. 

Nenhuma atividade no sistema elétrico de potencia (SEP), bem como em Alta tensão 
(AT), podem ser realizadas individualmente enquanto energizadas. 

Todas as atividades a serem realizadas nas instalações elétricas devem ser informadas 
aos responsáveis pela manutenção elétrica da área. 

Todo bloqueio do sistema elétrico deve seguir os padrões da Klabin e devem ser 
realizados por profissional da área elétrica da Klabin. 

Todas as atividades a serem desenvolvidas nas instalações elétricas, somente podem 
ser realizadas mediante Análise de Segurança do Trabalho (AST) e Permissão de 
Trabalho (PT) e, previamente programadas. 
O uso da PT somente nos seguintes casos não é exigido: inspeções, supervisão de 
atividades, auditorias, reparos emergenciais/corretiva em Baixa Tensão (BT) e 
manobras em BT. 
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Em todas as atividades em instalações elétricas direta e/ou indireta, BT e/ou Alta 
Tensão (AT), deve-se utilizar os EPIs, EPCs e as medidas de controle e de segurança 
necessárias apontadas em AST ou conforme as instruções da Segurança do Trabalho. 
Além  dos  EPIs  e  EPCs  inerentes  à  atividade,  todos  profissionais  devem  usar  
vestimentas adequadas à atividade elétrica, devendo estas contemplar a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas para todas as partes do 
corpo (Item 10.2.9.2 da NR-10). 
Preferencialmente todo trabalho ou serviço em instalações elétricas seja realizado sob 
desenergização elétrica (Item 10.2.8.2 da NR-10). 
Conforme itens 10.6.3 e 10.14.1 da NR-10, todos os profissionais ou trabalhadores 
autorizados, próprios ou terceiros devem suspender de imediato a execução do serviço 
em instalação elétrica sempre que constatar evidências de riscos graves e iminentes 
para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o 
fato a seu superior hierárquico, que deve diligenciar as medidas cabíveis. 

Todos os autorizados devem fiscalizar e orientar a saída de não autorizados 
desacompanhados conforme item 5.6. 

Para as atividades em AT ou SEP os profissionais devem dispor de equipamento que 
permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o 
centro de operação durante a realização do serviço (Item 10.7.9 da NR-10). 
Todos os autorizados devem fiscalizar e tomar as medidas cabíveis quanto a 
irregularidades de limpeza, organização, estado de conservação e riscos nas 
instalações elétricas (Item 10.13 da NR-10). 

É proibido: 

 A atuação em sistemas, instalações ou atividades que ultrapassem a designada pela 
autorização; 

 O uso de adornos pessoais em trabalhos com instalações elétricas (Item 10.2.9.3 da 
NR-10); 

 A permanência desnecessária dentro das instalações elétricas; 

 Fumar, beber ou alimentar-se nas instalações elétricas; 

 O armazenamento de qualquer material dentro das instalações elétricas (em 
especial combustíveis ou líquidos). 

A NR-10 deve ser cumprida em sua totalidade nas instalações da Klabin, sendo que o 
não cumprimento de qualquer um dos itens dispostos neste pode acarretar em medidas 
disciplinares. 

 

1.4 Forma de Registro 
Todos os indicadores de desempenho, relatórios técnicos de treinamentos e registros 
de ações de SSO estarão disponíveis no departamento de Segurança do Trabalho da 
Klabin e/ou das empresas contratadas e subcontratadas. 
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1.5 Responsáveis 
Klabin e empresas contratadas e subcontratadas. 

1.6 Cronograma Físico-Financeiro 
Permanente, iniciando na implantação do empreendimento (julho/2013), com 
investimento de R$ 6.000.000,00 durante toda a fase de implantação até conclusão das 
obras. 

1.7 Referências 

 Caderno de Requisitos Mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional para a Contratada; 

 Manual do Sistema Integrado de Gestão; 

 Normativa de Gerenciamento de Implantação, Projeto PUMA – (Gerenciamento e 
Administração do Capital Humano – Terceiros). 
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1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO E RESGATE DE 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

1.1 Justificativa 
O presente Programa de Preservação e Resgate Arqueológico faz-se necessário em 
função do licenciamento ambiental, de acordo com o Decreto Lei nº 25/1937 e com a 
Portaria IPHAN nº 230/02 e demais normas do IPHAN. 

Outra relevante justificativa para a realização deste programa é a marcante presença da 
ocupação humana no segundo planalto paranaense durante a pré-história, como 
indicam os resultados das pesquisas arqueológicas1 já realizadas feitas em distintos 
pontos dessa área Planaltina. 

Entre os estudiosos da área, existe consenso de que pelo menos três marcantes grupos 
sociais durante mais ou menos 6.000 mil anos, até o início da colonização ocidental 
européia, ocuparam os vales dos numerosos rios da região. O primeiro grupo com 
destaque caça caracterizou-se pelo nomadismo, em busca de locais favoráveis à caça e 
coleta. Seus hábitos favoreceram o desenvolvimento de instrumental lítico (pedra), 
representado por pontas, facas, raspadores, furadores, de variadas formas e tamanhos. 

A cultura material desse mais antigo grupo social que ocupou o segundo planalto é 
denominada pela arqueologia de Tradição Umbu. 

A segunda ocupação aponta para a chegada de povos portadores de cerâmica, através 
de vestígios como peças inteiras e fragmentadas de vasilhas de barro (cerâmica). Tais 
indícios são atribuídos tanto aos índios Kaingang, da família lingüística Jê, como ao 
Guarani, da grande família linguística Tupi-guarani. 

Finalmente, a terceira leva de povoadores que ocupou a região foi o povo Guarani, da 
família linguística Tupi-Guarani. A cultura material desses indivíduos estava assentada 
na produção oleira, onde a utilização de recipientes de formas e tamanhos variados, 
com decoração também diferenciada era comum. O instrumental lítico nesta fase 
adquire características mais sofisticadas. Lâminas de machados, pilões e mãos de pilão 
polido mostram elaborado acabamento e induzem a concluir terem sido muito 
utilizados na trituração e maceração de produtos vegetais. 
Foram essas duas sociedades pré-históricas, Kaingang e Tupi-guarani, cujos vestígios 
foram localizados pelos arqueólogos em Ortigueira, que se relacionaram com os 
primeiros colonos e posseiros nacionais, que começaram a chegar e se instalar em seu 
território de ocupação tradicional durante o século XVII. 

É diante desse conhecimento existente sobre a presença de povos e civilizações 
pretéritas, e dos registros comprobatórios de sua presença, que se faz necessário o 
desenvolvimento deste programa de monitoramento. 

Ramal Rodoviário 
Na área de influência direta do Ramal Rodoviário foram cadastrados e resgatados 43 
sítios arqueológicos, conforme figura abaixo: 
 

                                                
1 Pesquisas realizadas: (Chymyz. LT 750kV Ivaiporã-Itaberá III); (Gaissler. LT 350KV Klabin-TelêmacoBorba); 
(Gaissler.StoraEnzo-Imbau e Gaissler.International-Paper-Curiúva); (Fogolari.UHE Mauá, Telêmaco Borba/Ortigueira) 
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Mapa da Área de Influência Direta do Ramal Rodoviário com os Sítios Arqueológicos 

A integração das informações arqueológicas, etnográficas, geomorfológicas, 
hidrológicas e cartográficas em meio digital, resultou na identificação dos atributos 
naturais da área em estudo com maior probabilidade de ocupação humana pretérita. As 
áreas que demonstram maior atributo para o assentamento humano correspondem a 
675 ha, representando aproximadamente 15% do total da área de influência direta do 
empreendimento que é de 4.475 ha. 
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Mapa apresentando o potencial arqueológico da área de influência direta (AID) do 
Ramal Rodoviário 

 
 

Ramal Ferroviário 
Na área de influência direta do Ramal Ferroviário foram cadastrados e resgatados 14 
sítios arqueológicos, conforme figura abaixo: 
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Mapa da Área de Influência Direta do Ramal Ferroviário com os Sítios Arqueológicos 

 

 A integração das informações arqueológicas, etnográficas, geomorfológicas, 
hidrológicas e cartográficas em meio digital, resultou na identificação dos atributos 
naturais da área em estudo com maior probabilidade de ocupação humana pretérita. As 
áreas que demonstram maior atributo para o assentamento humano correspondem a 
888 ha, representando aproximadamente 18% do total da área de influência direta do 
empreendimento que é de 5.040 ha. 
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Mapa apresentando o potencial arqueológico da Área de Influência Direta (AID) do 
Ramal Ferroviário 

 

1.2 Objetivos 
Esse Programa tem como objetivo fornecer a base técnica, logística e programática, 
para promover a proteção do patrimônio arqueológico durante o período que antecede 
a implantação do Ramal Rodoviário e Ferroviário, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 01/86, pela Portaria IPHAN nº 230/02 e 
demais normas aplicáveis. 

Como objetivo secundário, este programa tem o intuito de propiciar a identificação, 
caracterização e o resgate efetivo de eventuais sítios arqueológicos das populações que 
já ocuparam a região. 
Desta forma, o resgate dos bens arqueológicos e desenvolvimento de estudos 
específicos a seu respeito, permitirá a compreensão sobre os modos de vida, aspectos 
comportamentais e culturais daquelas civilizações, e trará ao público este 
conhecimento sobre as referidas civilizações. 

1.3 Metodologia 
Este projeto se baseia na metodologia de acompanhamento prévio à implantação das 
obras do Ramal Rodoviário e Ferroviário da Klabin em Ortigueira e Telêmaco Borba, 
estado do Paraná. 
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Este programa se baseia numa série de etapas encadeadas que se sucedem antes, 
durante e após a fase de obras civis, permitindo a proteção do patrimônio arqueológico 
da Área Diretamente Afetada (ADA) e a continuidade das obras civis de implantação. 
A seguir, são apresentadas as etapas que deverão ocorrer para a consecução dos 
objetivos deste programa. 

 

Projeto de Levantamento, Cadastramento e Plano de Proteção ao Patrimônio 
Arqueológico 
O projeto deverá ser realizado, no mínimo 8 meses antes das obras de consolidação do  
Ramal Rodoviário e Ferroviário. 

Haverá o acompanhamento de um profissional habilitado da área de arqueologia 
durante os trabalhos de obras civis, como supressão de vegetação, terraplenagem, corte 
e aterro etc. Este profissional deverá acompanhar tais etapas e identificar a ocorrência 
de materiais e sítios arqueológicos. 

Uma vez identificados, estes deverão ser protegidos, o que se denomina salvamento do 
sítio, e a seguir são resgatados e enviados à uma instituição com o devido endosso 
institucional do IPHAN da região.  

Projeto de Preservação dos Bens Culturais Arqueológicos – Devolução Social 
Após o término das obras civis e resgate dos materiais e sítios arqueológicos que 
eventualmente forem encontrados, estes serão abrigados em uma instituição que será 
responsável pela sua guarda. 
A guarda deste patrimônio ocorrerá pelo Projeto Resgate Arqueológico, cujo objetivo é  
desenvolver material didático-pedagógico para constituir um programa de 
“EDUCAÇÃO PATRIMONIAL”, voltado para o ensino fundamental da rede pública 
dos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba.  

1.4 Forma de Registro 
As formas de registro para o Programa de Monitoramento Arqueológico e Resgate de 
Sítios Arqueológicos serão através de relatórios de monitoramento. Estarão 
disponíveis na unidade fabril da Klabin no município de Ortigueira, junto à equipe de 
Meio  Ambiente  local  e  serão  enviados  para  o  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  
Artístico Nacional, 10º Superintendência/Paraná, bem como ao órgão ambiental. 

1.5 Responsáveis 
Equipe de meio ambiente da Klabin e Instituto Ygaribá. 

1.6 Cronograma físico/financeiro 
O Programa será executado durante a fase que antecede a implantação e a fase de obra 
civis do empreendimento. 

O valor contratado para o Programa é de R$60.000,00/mês, totalizando um 
investimento de R$ 720.000,00 com prazo de implementação de julho de 2013 a julho 
de 2014. 
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1.7 Referências 
Decreto Lei nº 25/1937 e Portaria IPHAN nº 230/2002 

Projeto Diagnóstico Arqueológico na Área da Estrada Fábrica Nova/Fábrica Antiga da 
empresa Klabin S.A. 

Projeto Diagnóstico Arqueológico na Área de Implantação do Ramal Ferroviário da 
empresa Klabin S.A. 
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1 PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DA FAUNA SILVESTRE  

1.1 Justificativa 
O presente programa de afugentamento e resgate da fauna silvestre proposto será 
necessário para o acompanhamento das mudanças que poderão ocorrer na fase de 
supressão de vegetação para a implantação do Ramal Rodoviário e Ferroviário da 
Klabin. 

1.2 Objetivos 
Objetivo Geral 
O objetivo geral do Programa de Afugentamento de fauna é garantir a integridade 
física da fauna silvestre e dos trabalhadores durante a implantação do 
empreendimento, principalmente durante a fase de supressão da vegetação.  

Objetivos Específicos e Metas 
– Realizar o resgate da fauna afetada pelo programa de supressão de vegetação; 
– Realizar o manejo específico da fauna silvestre do resgate, no sentido de 

relocação, solturas e envio para instituições de ensino, pesquisa e zoológicos, 
com a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.  

– Cumprir todas as condicionantes ambientais referentes à fauna silvestre, dentro 
dos instrumentos legais em vigência.  

Visando alcançar os objetivos supracitados, as metas do programa são: 

– Manter um programa de controle das ações de soltura ou relocação da fauna 
silvestre, evitando-se adensamentos pontuais que possam exacerbar a 
competição espacial e alimentar.  

– Manter um banco de dados da fauna silvestre aberto a outras ações ambientais, 
especialmente àquelas que se utilizam dados faunísticos secundários para a sua 
execução (ex: monitoramento da fauna silvestre e unidades de conservação). 

– Garantir a manutenção populacional da fauna silvestre habitante das áreas 
envolvidas na fase de supressão vegetal; 

– Realizar o afugentamento brando daquelas espécies da fauna com alto poder de 
deslocamento; 

– Evitar a ocorrência de acidentes com os trabalhadores envolvendo animais 
peçonhentos; 

– Realizar a soltura imediata dos animais resgatados nas áreas destinadas; 

– Realizar tratamento veterinário nos animais quando necessário;  

– Destinar os espécimes que sofrerem óbito a instituições científicas credenciadas, 
previamente oficiadas sobre esta possibilidade; 

– Conscientizar os trabalhadores da importância da manutenção do equilíbrio 
ambiental. 



128069.10-1000-M-1500 
 

 Anexo 11 
 
 

 

1.3 Metodologia 
Com a finalidade de se prevenir possíveis danos à fauna silvestre local e o contato dos 
animais com os trabalhadores, a equipe técnica envolvida no acompanhamento das 
obras deverá agir previamente às ações dos trabalhadores. O afugentamento e/ou 
resgate deve ser realizado diariamente, realizando-se o acompanhamento da supressão 
da vegetação por profissionais habilitados do corpo técnico da equipe de fauna da 
obra. 
Em cada frente de trabalho, haverá ao menos um Biólogo, responsável pelo 
afugentamento, que deve visitar os locais de supressão da vegetação antes da ação da 
equipe, realizando vistorias em árvores, tocas, bromélias e possíveis locais de refugio 
dos animais. Muitas vezes alguns animais ainda permanecem em seus habitats, sendo 
que, nestes casos é necessária a contenção e captura dos mesmos para posterior 
realocação. 
Uma medida para permitir e facilitar o deslocamento (fuga) de animais para áreas 
próximas do entorno é a orientação das atividades de supressão da vegetação no 
sentido “de dentro para fora”, isto é, partindo-se das áreas centrais em direção à 
periferia, nunca permitindo que os animais fiquem encurralados. 
É importante ressaltar que os equipamentos de contenção deverão ser utilizados 
apenas no caso de o animal estar debilitado ou se não for possível o afugentamento. 
Tanto animais pequenos como animais de grande porte, podem causar injúrias, 
doenças ou quaisquer danos aos seres humanos, portanto, a utilização de EPI´s é 
primordial e o afugentamento deve ser priorizado para evitar possíveis contatos com 
os animais e também para afastá-los de posteriores contatos com a sociedade onde 
estariam sujeitos às ações antrópicas. 

O esforço de resgate e afugentamento deve ser dirigido a todos os animais encontrados 
durante as obras de instalação em decorrência da supressão vegetal. Deve ser dada 
atenção especial aos animais que possuam peçonha ou veneno inoculante, tais como 
serpentes (répteis), artrópodes peçonhentos (aranhas e escorpiões) e insetos (abelhas, 
vespas, marimbondos), evitando-se acidentes com os trabalhadores ou a sua morte 
intencional. 

Ainda, deve se garantir que o desmate seja feito de forma gradual, permitindo a fuga 
da fauna local para áreas “preservadas”. 

Todos os animais serão identificados taxonomicamente, registrados, tratados, se 
necessário, marcados e soltos em áreas adjacentes (soltura branda) ou em áreas pré-
determinadas (soltura pontual). Animais peçonhentos deverão ser encaminhados a 
instituições de pesquisa e produção de imunobiológicos.  

Os animais eventualmente encontrados mortos e/ou que morrerem, desde que não se 
encontrem em estado avançado de decomposição, deverão ser fixados (conservação 
química ou congelamento) para posterior envio ao Museu de História Natural Capão 
de Imbuia, Curitiba, acompanhados de sua ficha com dados de coleta. Todos os 
animais coletados serão etiquetados e terão banco de dados georeferenciado associado. 

Aqueles animais que forem resgatados por se apresentarem debilitados ou que tenham 
sofrido injúrias e/ou escoriações deverão ser encaminhados diretamente ao CETA do 
empreendimento, visando garantir o tratamento veterinário adequado e a realocação 
no meio ambiente quando possível. 
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A documentação e o procedimento que será seguido para envio e confirmação de 
recebimento de qualquer material proveniente do salvamento estarão a cargo do 
coordenador do salvamento, bem como as formas de controle dos materiais coletados 
e enviados às diversas instituições. 

Todos os registros de resgate serão incluídos em planilhas específicas com seus 
respectivos dados. Estas informações serão repassadas em um banco de dados do 
salvamento. 
Kits de suprimentos medicamentosos e primeiros-socorros deverão estar sempre 
próximos a área onde estiver ocorrendo as obras de implantação do empreendimento, 
contendo materiais esterilizantes, materiais para curativos e suturas, suprimentos 
alimentares e re-hidratantes (soros), drogas anestésicas que irão tranquilizar o animal 
facilitando sua contenção. Estes suprimentos estarão disponíveis apenas para ser 
utilizados em última instância, pois como citado anteriormente o afugentamento é a 
primeira opção a ser adotada. 

Equipes de Trabalho  
O resgate deverá contar com o pessoal da Base de Resgate compostas de: 1 biólogo, 
denominado chefe de equipe; 1 resgatador. Deverá ser realizado um treinamento das 
equipes, com as diretrizes, responsabilidades e normas de segurança. 

 

Tabela – Equipe 

CATEGORIA FORMAÇÃO QUANTITATIVO 
COORDENADOR GERAL  BIÓLOGO1 1 
CHEFE DA BASE BIÓLOGO1 1 
BIÓLOGO 1 E 2 1 
VETERINÁRIO 1 1 
RESGATADOR 3 2 

1 – Profissionais com experiência comprovada para as atividades de resgate e manejo de 
animais silvestres e registros nos respectivos conselhos profissionais; 2 – Profissional 
experiente na identificação taxonômica preliminar dos grupos de vertebrados terrestres; 
3 – Trabalhadores treinados para a lida com animais silvestres. 

Rotina de Trabalho  
As equipes percorrerão o perímetro da área de supressão de vegetação diariamente, 
resgatando todos os animais que forem encontrados em situação de contenção em 
árvores, arbustos e rochas. Estes animais serão resgatados utilizando-se de ganchos, 
laços de Lutz, laços para mamíferos, e puçás – todos de uso comum em resgates. 
Ainda em campo, esses animais serão acomodados, dependendo do tamanho, em sacos 
plásticos, potes plásticos, sacos de algodão e caixas de madeira. O conjunto de animais 
resgatados será encaminhado à Base de Resgate, para a rotina subsequente (triagem, 
catalogação, avaliação veterinária, biometria, marcação, solturas, e/ou envio para 
instituições) com o uso de planilhas específicas (Anexos - Planilhas de Biometria). O 
horário de trabalho deverá ser de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 17:30hs.  

Atropelamento 
Estradas, rodovias e ferrovias atuam como barreiras geográficas para muitos animais, 
provocando o isolamento de populações. A dispersão e a sobrevivência de animais em 
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áreas cortadas por rodovias são fortemente afetadas por atropelamentos, que se 
revelam como um dos principais impactos negativos sobre a fauna. 

Com isso, nos últimos anos, os impactos causados à fauna por atropelamentos nas 
estradas e rodovias têm recebido a atenção de pesquisadores. No Brasil essa 
preocupação é mais recente e, quase sempre, associada às áreas de interesse de 
preservação. 

Os atropelamentos em estradas e rodovias ocorrem principalmente em função de dois 
aspectos: no primeiro, a rodovia corta o habitat de determinado táxon interferindo no 
deslocamento da espécie, durante o período de deslocamento. O segundo aspecto 
resulta da abundância de alimentos a longo das rodovias servindo de atrativo para 
fauna, onde o atropelamento do animal e consequentemente sua decomposição pode 
atrair  a  presença  de  animais  detritívoros  e  necrófagos,  criando-se  um  ciclo  de  
atropelamentos. 
O monitoramento de espécimes atropeladas consiste em vistoriar trechos de estradas 
ao longo da área do empreendimento durante as campanhas, com a finalidade de 
identificar locais com maior incidência de atropelamentos, assim como as espécies 
mais  atingidas,  com  o  intuito  de  que  sejam  propostas  medidas  que  diminuam  os  
índices de morte nestes acidentes.  

Além disso, vale destacar que trabalhos de educação ambiental, onde o tema 
“atropelamento de fauna” seja abordado é de extrema importância para a 
conscientização dos motoristas. 
Como resultado desses estudos, poderão ser confeccionadas placas informativas, 
alertando os motoristas dos riscos de atropelamento da fauna silvestre, principalmente 
nos trechos de maior incidência de acidentes.  

 

Forma de Registro 
Todos os procedimentos adotados para o Monitoramento da Fauna, os indicadores de 
desempenho e relatórios técnicos estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no 
município de Ortigueira, junto à equipe de Meio Ambiente local e estarão disponíveis 
para consulta. 

O resgate da fauna (mamíferos, aves e répteis), após seu recolhimento, o responsável 
pela equipe gera uma ocorrência que registra informações sobre o local, data e hora do 
resgate.  É  recomendável  o  registro  fotográfico  da  captura  em  todos  os  casos,  se  
possível imediatamente após a captura, exibindo as condições de saúde do exemplar. 
Estas informações estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no município de 
Ortigueira, junto à equipe de Meio Ambiente local e estarão disponíveis para consulta. 

Recursos Materiais e Serviços 
Abaixo são listados os materiais mínimos necessários para a realização deste serviço 
para uma frente de trabalho:: 
– Álcool 70% e Formol (5%) para fixação e conservação de indivíduos mortos; 

– Balcão; 
– Bandeja plástica; 
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– Binóculos; 
– Bombona plástica de 10 ; 

– Botas de borracha longa; 

– Caixa de transporte de pequenos e médios animais;  
– Caixa plástica de mamíferos; 

– Caixa térmica para armazenamento de indivíduos mortos; 

– Chapéus árabes; 
– Equipamento de Proteção Individual;  

– Fita métrica 30m; 

– Freezer; 
– Gancho para serpentes; 

– GPS; 

– Impressora; 
– Isopor pequeno; 

– Jaleco (guarda-pó); 

– Livros de Registros 100fl; 
– Lixeira de 35 ; 

– Luvas de raspa até os cotovelos; 

– Macacão de apicultura; 
– Máquinas fotográficas digitais; 

– Máscaras anti-pó ; 

– NoteBook ; 
– Organizadores plásticos gr. (0,55mX0,35m); 

– Organizadores plásticos pq. (0,40mX0,25m); 

– Perneiras de couro anti-ofídicas; 
– Pinção para contenção de serpentes;  

– Pinças anatômicas plásticas; 

– Potes plásticos com tampa (1  e 0,5  ); 
– Puçá ( 2 tamanhos );  

– Rolos de Fita zebrada; 

– Sacos de pano; 
– Sacos plásticos; 

– Umidificadores; 

– Veículo. 
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Área para Realocação (Soltura) da Fauna Resgatada 

Criadouro Científico e Ambulatório 

A Klabin possui um criadouro científico, devidamente cadastrado no IBAMA, 
localizado dentro do Parque Ecológico, que possui um ambulatório, com uma sala de 
veterinária e área de quarentena. Também contém uma mesa cirúrgica, jaulas para 
confinamento temporário de mamíferos (áreas de quarentena), caixas de plástico para 
herpetofauna, gaiolas para avifauna, armário e uma pia de campanha. 
A unidade ambulatorial está equipada com material cirúrgico essencial, tais como 
pinças de diferentes tamanhos, tesouras cirúrgicas, cabo de bisturis, porta agulha, 
pinças hemostáticas, estojos, cubas, compressas cirúrgicas. A unidade é provida, 
permanentemente, de material de consumo para cumprir com suas funções. Estes 
compreendem, dentre outros, luvas estéreis, agulhas, seringas, fios cirúrgicos, gaze, 
anestésicos, Plasil injetável, anti-inflamatórios, antibióticos, lidocaína, carvão mineral, 
óleo mineral, ectoparasiticida, atropina, colírio de ciprofloxacina. 

 

Solturas e Adensamentos  

A capacidade de suporte para animais pode mudar, de tempo em tempo, de acordo 
com a disponibilidade de alimentos, cobertura vegetal, água e outros fatores 
ambientais que variam sazonalmente e em anos sucessivos. Fatores como o 
comportamento territorial e resposta à superpopulação podem se interagir com esses 
fatores externos, ocasionando uma desaceleração da população antes mesmo de uma 
possível avaliação de alimentos, água e cobertura vegetal em um habitat. Qualquer 
fator que cause alta mortalidade ou reduza a natalidade, no processo em que a 
população se torna mais densa, é referido como fator densidade-dependente, e pode 
incluir quantidade de alimento, predação, doenças e comportamento territorial. Se uma 
situação ocorrer em um dado momento, a irregularidade no crescimento populacional 
não será explicada por essa equação e, consequentemente, a capacidade de suporte 
mudará. Desta forma, todas as práticas de relocação são e serão sempre controvertidas 
se não forem acompanhadas de um plano de monitoramento durante a fase de 
operação do empreendimento (Bolen and Robinson, 1995; Jeffries, 1997; Thompson 
et al., 1998). 

Envio e Uso de Material Biológico  
O envio de material biológico para instituições de ensino e/ou pesquisa, zoológicos e 
criatórios deverá ser coordenado com um cadastramento prévio junto ao 
empreendedor e indicação do responsável solicitante e o responsável pela instituição. 

1.4 Forma de Registro 
Todas as informações geradas deverão compor um banco de dados informatizado, de 
responsabilidade da coordenação geral do resgate.  

Relatório Técnico Final Consolidado – contendo os resultados trabalhados em toda a 
metodologia indicada, com a devida interpretação e apresentação coerente com as 
condicionantes do IAP. 
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1.5 Responsáveis  
A responsabilidade primeira pela execução do Programa de Salvamento e Resgate da 
Fauna Terrestre é do Empreendedor. O empreendedor deve desenvolver parcerias com 
instituições de ensino superior e pesquisa, além de empresas especializadas em 
consultoria ambiental, devidamente capacitadas para tais atividades.   

1.6 Cronograma físico/financeiro 
O Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna terá duração somente durante a 
fase de supressão de vegetação (previsão de julho de 2013 a dezembro de 2013) na 
implantação do empreendimento.  
Após este período (supressão de vegetação), estas atividades serão repassadas para o 
Departamento de Proteção Patrimonial Florestal da Klabin, que já vem executando 
dentro da Fazenda Monte Alegre. 

O valor estimado é de R$ 240.000,00. 

1.7 Referências 
Segundo a Lei Nº 5.197 (03.01.1967), todos os animais são propriedade da União e 
todas as atividades relativas à fauna silvestre são licenciadas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Instrução 
Normativa IN146, de 10 de janeiro de 2007, Art. 1º Estabelecer os critérios para 
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, 
salvamento, resgate e destinação) em áreas de influencia de empreendimentos e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna 
sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n° 6938/81 e pelas 
Resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97. 
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Anexo 12 - Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos 
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1 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUIPAMENTOS 

1.1 Justificativa 
A implantação e operação do ramal rodoviário e ferroviário representa a emissão de 
poluentes atmosféricos e também o risco de vazamento de óleos e combustíveis no 
meio ambiente.  
Na operação de veículos e equipamentos poderá ocorrer vazamento/derramamento 
acidental de combustível, óleo lubrificante, graxa e outro produto líquido qualquer 
usado em máquinas e equipamento que possa alterar a qualidade do solo, das águas 
subterrâneas e superficiais. 
Durante a operação da locomotiva também poderá ocorrer vazamento/derramamento 
acidental de combustível, óleo lubrificante, graxa e outro produto líquido, além de 
lançamento de material particulado – MP, dióxido de enxofre – SO2, monóxido de 
carbono – CO, dióxido de nitrogênio – NO2. 

1.2 Objetivos 
Esse Programa tem como objetivo reduzir a emissão de poluentes atmosféricos 
provenientes da locomotiva, de veículos e de equipamentos desregulados, assim como 
inibir a ocorrência de vazamentos de óleo e combustível. A disposição adequada de 
óleos usados, extraídos durante a manutenção também é parte integrante deste 
programa. 

1.3 Metodologia 
O programa de manutenção de veículos e equipamentos e disposição de óleos usados 
prevê a realização de manutenção preventiva em todos os veículos e equipamentos, 
seja eles da Klabin ou de prestadores de serviço. 
Durante a manutenção das locomotivas, veículos e equipamentos, todo óleo 
lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação 
final, de modo que propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos. 
Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado deverá ser destinado à 
reciclagem por meio do processo de rerrefino. 

A Resolução CONAMA nº 362/2005 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 
final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

1.4 Forma de Registro 
Todos os procedimentos adotados, os indicadores de desempenho e relatórios técnicos 
estarão disponíveis na unidade fabril da Klabin no município de Ortigueira. 

1.5 Responsáveis 
Klabin e prestadores de serviço. 
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1.6 Cronograma físico financeiro 
A manutenção preventiva das locomotivas, veículos e equipamentos será realizada 
conforme programa de manutenção da frota da Klabin ou dos prestadores de serviço. 

1.7 Referências 
– A Resolução CONAMA nº 362/2005 dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 




